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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 
exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 
democracy, training workers on labour relations and formation of labour 
unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 
better  working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 
and social awareness to encourage their participation in development of  
the welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 
pursue similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media 
development participation for the benefits of workers and the public in 
general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com  
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นายชฤทธ์ิ มีสทิธ์ิ นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แ ร ง ง า นป ริ ทัศ น์ อ อน ไ ล น์ ฉบับ ท่ี  5 9 

(406)ประจ าเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 พบกัน

หลัง กา รลงม ติ ไม่ ไ ว้ ว า ง ใจ รั ฐบ าลของสภา

ผู้ แทนราษฎร แม้ว่าผลการลงมติเป็นไปตามท่ี

คาดหมายกันไว้ แต่คะแนนท่ีได้รับเป็นรายบุคคล

ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา เน่ืองจาก

นายกรัฐมนตรีได้รับเสยีงไว้วางใจต ่าสดุเป็นอันดบั 2 

รองจากอันดับสุดท้ายแต่ได้รับเสียงไม่ไว้วางใจสูง

ท่ีสุด ส่วนผู้ ท่ีได้รับเสียงไว้วางใจต ่าท่ีสุดคือนายสุ

ชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ใ น ขณ ะ ท่ี ผู้ ไ ด้ รั บ เ สี ย ง ไ ว้ ว า ง ใ จ สู ง สุ ด คื อ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 นายสชุาติ ชมกลิน่ มีทัง้ผลงานท่ีได้รับค าชม

และค าต าหนิจากฝ่ายแรงงาน แต่โดยภาพรวมก็เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่ีมีความขยัน

ขนัแข็งและเอาใจใสปั่ญหาแรงงานดีเม่ือเปรียบเทียบ

กับรัฐมนตรีคนอ่ืนๆท่ีผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่มาเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแบบไม่ค่อยเต็มใจ

นัก คะแนนการลงมติท่ีออกมาจึงไม่ไ ด้สะท้อน

ผลงานของนายกฯและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ แต่

บอกถึงความสามารถในการควบคุมคะแนนเสียง

ส.ส.ของแต่ละพรรคและความสัมพันธ์ส่วนตัว

ระหว่างรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจกับส.ส.ท่ี

ลงมติเสยีมากกวา่ 

 ในปัจจุบัน ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีส าคญัท่ีสุด

ยงัคงเป็นเร่ืองของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 หลังจากท่ีรัฐบาลเร่ิมประกาศผ่อน

คลายมาตรการ “ล็อกดาวน์” ตัง้แต่วนัท่ี 1 กันยายน 

เ ป็น ต้นมา  เพื่ อ ให้ ธุ ร กิจบางประ เภทกลับมา

ด าเนินการได้ เช่น เปิดให้นั่งรับประทานอาหารใน

ร้านอาหารได้  เปิดศูนย์การค้า  อนุญาตให้จัด

กิจกรรมเก่ียวกับกีฬาทีมีคนเข้าชมได้ ฯลฯ สว่นการ

ท างานในสถานประกอบการและการศึกษาทัง้หมด

ยงัคงใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบตอ่ไป 

 การผ่อนคลายมาตรการ “ล็อกดาวน์” 

เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตทางเศรษฐกิจของแรงงาน

ทัง้ ท่ี เ ป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ แต่

มาตรการดงักลา่วยงัเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่ว่าจะท าให้

ปัญหาโรคระบาดกลบัทวีความรุนแรงขึน้อีกหรือไม่ 

เน่ืองจากในปัจจุบันแม้ว่าจ านวนผู้ ติดเชือ้โควิด-19 

ในแต่ละวันจะลดลงจากช่วงก่อนหน้านี ้แต่ก็ยังคง

อยูใ่นระดบัสงู วนัละประมาณ 15,000 คนโดยเฉลี่ย 
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แน่นอนว่ากลุ่มคนท่ีไม่เห็นด้วยกับการผ่อนคลาย

มาตรการ”ล็อกดาวน์”ส่วนใหญ่คือแพทย์และผู้ ท่ี

ไม่ ไ ด้ รั บผลกระทบทาง เศรษฐ กิจ ท่ี เ กิ ดจ าก

มาตรการลอ็กดาวน์ 

 ส าหรับผู้ประกอบอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบ

จากมาตรการล็อกดาวน์โดยตรง ย่อมมีความ

คาดหวังว่าเม่ือมีการผ่อนคลายมาตรการแล้ว จะ

ช่วยให้กลบัมามีรายได้เหมือนเดิม แต่ในความเป็น

จริงร้านอาหารไม่สามารถขายอาหารได้เพิ่มขึน้มาก

นกั เพราะกลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่ท่ีเข้ามานัง่รับประทาน

อาหารในร้านส่วนใหญ่คือคนท างานในหน่วยงาน

ของรัฐและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งยังคงถูก

บังคับ ใ ห้ท า ง านห รือ เ รี ยนหนัง สื อ อยู่ ท่ี บ้ า น 

นอกจากนีใ้นปัจจุบันเร่ิมมีการพูดถึงผลกระทบของ

การเรียนออนไลน์ท่ีท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้

ต ่าลงโดยเฉพาะการเรียนในระดับเด็กเล็ก และบั่น

ทอนการท ากิจกรรมทางสังคมของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยัซึง่เป็นบทบาททางสงัคมท่ีส าคญัควบคู่

กบัหน้าที่ในการศกึษาเลา่เรียนของนกัศกึษา 

 ดังนัน้ทางออกของการด าเนินชีวิตของ

ประชาชนทัว่โลกในยคุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 จึงไม่ใช่อยู่ท่ีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่าง

เข้มงวด แต่อยู่ท่ีการท าให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิต

ทางเศรษฐกิจและสงัคมร่วมกับการด ารงอยู่ของโรค

ระบาดได้อย่างไร รัฐบาลของบางประเทศท่ีมี

วิสยัทศัน์กว้างไกลได้เร่ิมทดลองใช้ทางออกใหม่แล้ว 

ส่วนประ เทศไทยจะมีการศึกษาบทเ รียนของ

ตา่งประเทศเพื่อน ามาใช้ในสงัคมไทยบ้างไหม? 
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“กรรมกร” 
เป็นหนงัสอืเก่ียวกบัความรู้เร่ืองขบวนการกรรมกร เขียนโดย“อารมณ์ พงศ์พงนั” 

สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย สหพนัธ์สหภาพแรงงานเสรีระหวา่งประเทศ (ICFTU) พฤศจิกายน 2522 
และจดัพิมพ์ซ า้ในหนงัสอื อารมณ์ พงศ์พงนั ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย 

จดัพิมพ์โดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 

สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ธันวาคม 2542 
...............................................

แด่เพื่อนกรรมกร ผู้ทุกข์ยากทัง้มวล

 
 

บทที่1 

1. ขบวนการกรรมกรสากล 

ก าเนิดและพัฒนาการของสหภาพแรงงาน

สมัยใหม่ 

 มันเป็นการยากท่ีจะก าหนดลงไปอย่าง

แน่นอนว่าสหภาพแรงงานก าเนิดขึน้มาเม่ือใด 

เพราะทุกๆประเทศท่ีเร่ิมต้นพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจของตนเอง ต่างก็มีกลุ่มผู้ คุ้ มครอง

ผลประโยชน์ของบรรดาผู้ประกอบอาชีพแต่ละ

สาขากันทัง้สิน้ ต่างจัดตัง้กันขึน้มาในรูปของ

สมาคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพของตนเองไว้ สมาคมของผู้ ใช้แรงงานใน

ระยะแรกอาจอยู่ในลักษณะของกลุ่มช่างฝีมือ 

แบ่งงานกันท าอย่างเป็นสัดส่วน และค่อยๆ

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเร่ือยๆ เ ม่ือ

ลกัษณะของการคุ้มครองผลประโยชน์ระหว่าง

กลุม่ผู้ประกอบอาชีพท่ีคล้ายคลงึกันต้องแข่งขนั

กันเองมากขึน้  และในขณะเดียวกัน ก็ต้อง

สามัคคีกันเพื่อป้องกันผลประโยชน์ในการขาย

แรงงานของกลุ่มของตนเองให้รอดพ้นจากการ

เอารัดเอาเปรียบจากบรรดานายจ้างนายทุนให้

มากขึ น้ด้วย และจากการต้องคอยป้องกัน

ผลประโยชน์ของกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเดียวกัน

ให้รอดพ้นจากการเอารัดเอาเปรียบทางด้านการ

ใช้แรงงานจากบรรดานายจ้างทุนนีเ้อง ท่ีท าให้

กลุม่ผู้ประกอบอาชีพเดียวกันหรือคล้ายคลงึกัน

รวมตวักันมากขึน้ จนกลายเป็นกลุม่ใหญ่  และ

พฒันาตนเองกลายมาเป็นสมาคมผู้ ใช้แรงงาน

ในท่ีสดุ 

 สมาคมของผู้ ใช้แรงงานเกิดขึน้เป็นครัง้แรก

ในประเทศในทวีปยโุรป ยุคแรกๆของการรวมตวั

ของผู้ ใช้แรงงานนัน้ เป็นการรวมตัวกันในหมู่ผู้

ท างานศิลปะและงานช่างฝีมือ เม่ือการผลิตมี

การใช้เคร่ืองจักรมากขึน้ กลุม่ของผู้ ใช้แรงงานก็

เร่ิมต้นคุ้มครองผลประโยชน์ในการขายแรงงาน

ของตนมากขึน้ตามไปด้วย 

 เม่ือเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึน้ในทวีป

ยุโรป ระหว่างศตวรรษท่ี 18 -19 การน าเอา

เคร่ืองจักรมาใช้ในงานอุตสาหกรรมหลายชนิด 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิง่ทอในขณะนัน้ ท าให้มี

การระดมแรงงานเข้าสู่โรงงานกันอย่างขนาน

ใหญ่ แต่โรงงานก็มุ่งท่ีจะเอาก าไรมากเกินไป 

ก่อให้เกิดความทุกข์ยากในการใช้ชีวิตท างาน

ของคนงานภายในโรงงานอย่างใหญ่หลวง 

ประกาศต่างๆไม่ได้มีก าหนดกฎเกณฑ์อันใดท่ี

ตราเอาไว้เป็นข้อบงัคบัส าหรับให้โรงงานปฏิบติั

ใ นก า ร ใ ช้ แ ร ง ง า น ขอ งคน ง าน  โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมจ านวนมากได้ใ ช้แรงงานเด็ก 

แรงงานสตรีอยา่งไร้ความรับผิดชอบ ยิ่งเม่ือการ

ผลติสนิค้าประเภทเดียวกันมีการแข่งขนักันมาก

ขึน้ นายจ้างนายทุนหลายต่อหลายโรงงานจึง

ประสบปัญหาเร่ืองการขายสินค้าติดตามมา

จนถึงขัน้กับว่ามีการปิดโรงงานหลายต่อหลาย

โรง เพื่อแก้ไขปัญหาการขายและระบายสนิค้าไม่

ออก ผู้ ท่ีตกทุกข์ได้ยากมากท่ีสุดก็คือ กรรมกร

ผู้ใช้แรงงาน 

 สมาคมของคนงานสมาคมแรกๆ ได้จัด

ตัง้ขึน้ ในประเทศอังกฤษในตอนปลายของ

ศตวรรษท่ี 18 สมาคมคนงานสมาคมแรกๆนีคื้อ 

สมาคมช่างไม้เพรสตนั (Preston Carpenters) 

จัดตัง้ขึน้มาในปี ค.ศ.1807 และสมาคมคนงาน

บรรจุเหล้าแห่งลอนดอน (London Coopers) 

จัดตัง้ขึน้มาในปี ค.ศ. 1813 ในประเทศฝร่ังเศส
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ได้มีการจัดตัง้สมาคมของคนงานขึน้มาระหว่าง

ปี ค.ศ.1830 และ 1848 และเป็นการจัดตัง้ท่ีได้

พัฒนารูปแบบจากกลุ่มคนงานปกติธรรมดาท่ี

เคยมีมาก่อน มาเป็นสมาคมคนงานท่ีเ ร่ิม

ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง    ในประเทศ

เบลเยี่ยม สมาคมช่างพิมพ์ได้ถูกจัดตัง้ขึน้ในปี 

ค.ศ.1821 ในประเทศเยอรมัน คนงานช่างพิมพ์

ได้รวมตัวกันจัดตัง้สหภาพแรงงานกลาง (ศูนย์

รวม)ของพวกเขาขึน้มาในปี ค.ศ.1841 

 สหภาพแรงงานสหภาพแรกๆ นี ้ยงัคงยึดมั่น

อยู่กับความคิดและความเช่ือแบบเก่าๆ ความ

เป็นปึกแผ่นท่ีจะรวมตัวกันในระหว่างชนชัน้

กรรมกรด้วยกันยงัคงไม่ได้รับการพฒันาให้เกิด

ความเหนียวแน่นอย่างทุกวันนี ้ยังคงมีการกีด

กันระหว่างกันและกัน จนกระทั่งต้นศตวรรษท่ี 

19 สหภาพแรงงานสมัยใหม่ก็ได้รับการจัดตัง้

และพฒันาขึน้มา 

 พัฒนาการของสหภาพแรงงานสมัยใหม่ 

เ ป็นไปโดยธรรมชาติ  ตามการสร้างสรร ค์

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลกัษณะของการรวม

งานปลีกย่อยต่างๆ เข้ามาไว้ในโรงงานเดียวกัน 

และอีกด้านหนึ่ง การโฆษณาแนวความคิด

ทางด้านสงัคมนิยมในยุโรป ก็มีผลต่อการสร้าง

ความเป็นปึกแผน่มัน่คงตอ่ระบบสหภาพแรงงาน

เช่นกนั 

 ในระยะแรกๆ สหภาพแรงงานดิน้รนอย่าง

มากท่ีจะให้ได้รับการยอมรับในแต่ละประเทศ 

สหภาพแรงงานได้รับการต่อต้านโดยการออก

กฎหมายห้ามการรวมตัวของคนงาน (Anti-

Combination Laws) นอกจากสหภาพแรงงาน

จะถกูบีบบงัคบัโดยกฎหมายแล้ว ระบบงานของ

นายจ้างนายทุนในขณะนัน้ยังละเลยไม่สนใจ

สหภาพแรงงานอยา่งสิน้เชิง เพิกเฉยต่อการท่ีจะ

จัดการกับปัญหาแรงงานท่ีเกิดขึน้โดยผ่านทาง

สหภาพแรงงาน 

 เพื่อให้เกิดการยอมรับ สหภาพแรงงานจึง

ต้องใช้ก าลัง ช่วงเวลานีเ้องท่ีการสไตรค์ครัง้

ใหญ่ๆ เกิดขึน้ การสไตรค์งานหลายต่อหลาย

กรณีได้กลายไปเป็นการจลาจลอย่างจริงจัง เช่น 

การก่อจลาจลของคนงานโรงงานทอผ้าลีอองส์ 

(Lyons Silk-weavers) ในปี 1831 และคนงาน

ในปารีส เม่ือปี 1834 จนทหารจ านวน 40,000 

คน ต้องแทรกแซงเข้าไปด าเนินการกวาดล้าง

การจลาจลนัน้ ในประเทศเบลเยี่ยม คนงาน

โรงงานทอผ้า Gent ได้สไตรค์ในปี ค.ศ.1857 

ก่อให้เกิดการสไตรค์โดยทั่วๆ ไปลุกลามไปทุก

แหง่ และกลายเป็นจลาจลไปในท่ีสดุเม่ือปี  ค.ศ.
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1886 การสไตรค์อ่ืนๆสว่นใหญ่แล้ว กลายเป็น

เร่ืองทางการเมืองเสยีเป็นสว่นมาก และเป็นช่วง

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1887 ถึง 

1893 สโลแกนของการเคลื่อนไหวทางด้าน

แรงงานในช่วงนี ้เป็นการเรียกร้องสิทธิในการ

ออกเสยีงเลอืกตัง้ของกรรมกร 

 ในประเทศอังกฤษ แม้ว่าจะมีการเดินขบวน

ของคนงานและประชาชนในปี ค.ศ.1817 และปี 

1819 แต่ความขัดแย้งนีก็้มีน้อยมาก ความ

ต้องการของสหภาพแรงงานในอังกฤษขณะนัน้ 

ต้องการสทิธิในการเจรจา ในอเมริกาการสไตรค์

ครัง้ใหญ่ในเมืองชิคาโกในปี ค.ศ.1886 เป็นการ

เร่ิมยุคใหม่ของการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน 

การแสดงปฏิกิริยาถึงขัน้สไตรค์งานของคนงาน

ในเยอรมันเด็ดเด่ียวและกล้าหาญ เพื่อต่อต้าน

กา รปร ะกาศภาว ะฉุก เ ฉิ นขอ งบิ สม า ร์ ค 

(Bismarck’s Emergency Laws) ก็เป็นการเร่ิม

ยคุใหม่ของสหภาพแรงงานเช่นเดียวกนั 

 ความคิดเก่ียวกับการจัดตัง้องค์การของ

ตนเองเร่ิมเข้าสู่หลักเกณฑ์และรูปแบบสอง

รูปแบบในการจัดรูปองค์กรก็เร่ิมขึน้มา นั่นคือ 

ลัทธิสหพันธ์แรงงาน (Federalism) และลัทธิ

รวมศนูย์ (Centralism) 

 ลทัธิรวมศนูย์ (Centralism) คือรวมสหภาพ

แรงงานทุกชนิดเข้าด้วยกันอย่างเข้มแข็ง และ

มอบอ านาจสูงสุดให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง

ของระบบโดยความยินยอมของสหภาพแรงงาน

สาขา โดยลกัษณะเช่นนีส้หภาพแรงงานสาขาก็

จะมีความเป็นตัวของตัวเองท่ีจะด าเนินงาน

น้อยลง อ านาจในการด าเนินงานทัง้หมดขึน้อยู่

กับผู้บริหารระดับสูง ส่วนลทัธิสหพันธ์แรงงาน

นัน้ให้อ านาจในการด า เนินงานแก่สหภาพ

แรงงานสาขาอย่างมากมาย และให้อ านาจแก่

คณะผู้บริหารระดบัสงูของระบบน้อยมาก 

 ประเทศฝร่ังเศส อิตาลี และสเปน นิยมลทัธิ

สหพันธ์แรงงาน (Federalism) ในขณะท่ีลทัธิ

รวมศูนย์ใช้กันอยู่ในเยอรมัน กลุ่มประเทศ

สแกนดิเนเวีย และในเบลเยี่ยม แต่ถึงอย่างไรก็

ตาม ทุกๆประเทศก็ไ ด้จัดตัง้สมาพันธ์ผู้ ใ ช้

แรงงานแห่งชาติขึน้มาอย่างน้อยท่ีสุดหนึ่ ง

สมาพนัธ์ 

 ในประเทศอังกฤษ สภาสหภาพแรงงาน 

(Trades Union Congress) ได้จัดตัง้ขึน้ในปี 

ค.ศ. 1867 ระบบสหภาพแรงงานในอังกฤษ

จัดตัง้ขึน้มาโดยการพุ่งเป้าตรงเข้าไปหาการ

แก้ปัญหาทางด้านการเมือง เพื่อน าเอาระบบ

การเมืองท่ีดีมาจัดการแก้ไขปัญหาทางด้าน
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แรงงาน พรรคแรงงานของอังกฤษ(Labour 

Party) ท่ีอยู่ภายใต้การให้การสนับสนุนของ

สหภาพแรงงาน จึงก าเนิดขึน้ในปี ค.ศ. 1901 

และเม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 1 สิน้สดุลง ก็ได้มีการ

จัดตัง้สภาสหภาพแรงงานแห่งชาติ ( General 

Council of the Trades Union congress)  

 ส าหรับในสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงาน

สหภาพแรกได้รับการจัดตัง้ขึน้มาในตอนปลาย

ศตวรรษท่ี 18  ปี ค.ศ. 1791 สหภาพแรงงานช่าง

ไม้ สหภาพแรงงานช่างท ารองเท้า และสหภาพ

แรงงานคนงานโรงพิมพ์ ได้ถูกจัดตัง้ขึน้ในฟิลา

เดลเฟีย องค์กรของคนงานในนิวยอร์ค และ

บอสตัน ได้รวมตัวเข้าในองค์การของสหภาพ

แรงงาน องค์การของสหภาพแรงงานท่ีก าเนิดขึน้

ในกลางศตวรรษท่ี 19 ยงัคงด าเนินงานต่อเน่ือง

มาเ ร่ือยๆ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1866 ความ

พยายามท่ีจะจัดตัง้สมาพันธ์แรงงานแห่งชาติก็

ได้รับความส าเร็จ National Labour Union 

ได้รับการจัดตัง้ขึน้มา แต่ก็ต้องล้มเลิกไปในปี 

ค.ศ.1872 

 ในปี 1881 สมาพันธ์แรงงานอีกสมาพันธ์

หนึ่ ง  คือ  สมาพันธ์แรงงานแห่งสหรัฐและ

แคนาดา (Federation of Organised Tradse 

and Labour Union of the US and Canada) 

ได้ถูกจัดตัง้ขึน้มาภายใต้การน าของ Samuel 

Gompers และ Adolph strasser  

 ในปี 1886  สมาพนัธ์แรงงานแห่งสหรัฐและ

แคนาดา ได้รวมกันเข้ากับสมาพนัธ์อีกสมาพนัธ์

หนึ่ง คือ องค์การสหพันธ์แรงงานแห่งสหรัฐฯ 

(American Federation of Organised 

Trades  and Labour Unions) เข้าเป็นองค์การ

เ ดี ย ว กั น ใ น ช่ื อ  ส หพั น ธ์ คน ง า น สห รั ฐ ฯ 

(American Federation of Labour)  

 ในประเทศเยอรมนั ซึ่งลทัธิรวมศูนย์เข้มแข็ง

มากนัน้ แม้วา่สหภาพแรงงานแรกจะจดัตัง้ขึน้มา

ช้ า ก ว่ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ อ่ื น ๆ  แ ต่ ใ น ท่ี สุ ด 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานทัว่ไป (General 

Trade Union Committee) ก็สามารถรวบรวม

สหภาพแรงงานได้ในปี 1891  

 ในประเทศฝร่ังเศส สมาพันธ์แรงงานทั่วไป 

(General Confederation of Labour, CGT.) 

ถกูจดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1865 

 ในประเทศเบลเยี่ ยม  Trade Union 

Committee ได้ถูกจัดตัง้ขึน้โดยพรรคคนงาน

เบลเยี่ยม (Belglum Labour Party,POB) ในปี 

ค.ศ.1898  
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 หลงัปี ค.ศ.1864 ได้มีความพยายามท่ีจะ

จัดตัง้สภาสหภาพแรงงานสากลขึน้มา ระยะ

เร่ิมแรกนี ้ความพยายามท่ีจะจัดตัง้องค์การ

กรรมกรสากลมีเป้าหมายทางด้านการเมือง

มากกว่าเป้าหมายเดิมตามสภาพธรรมชาติของ

ระบบสหภาพแรงงาน 

 ค ว า ม พย า ย า ม อั น ดั บ แ ร ก ไ ด้ มี ก า ร

วางโครงการรวบรวมสหภาพแรงงานต่างๆเข้า

เป็นองค์การกรรมกรสากลในรูปของสหพันธ์

แรงงานสากล นอกจากนีย้ังมีความพยายาม

อ่ืนๆอีกท่ีจะจัดตัง้กลุม่อาชีพทางด้านสากลของ

แตล่ะชนิดแตล่ะประเภทขึน้มาอีก แต่ก็มีการจัด

โครงสร้าง การจัดตัง้องค์กร รวมทัง้การวางแผน

งานในสภาพท่ีเป็นจริงขึน้มา 

 กระแสการเคล่ือนไหวหลักของลัทธิ

สหภาพแรงงานก่อนปี ค.ศ.1918 

 แนวความคิดเก่ียวกับการจัดตัง้องค์การ

ทางด้านสากล เพื่อยกระดับการเคลื่อนไหว

ทางด้านแรงงานทั่วโลกได้เร่ิมก้าวหน้าขึน้ใน

ระยะเวลาตอนต้นศตวรรษท่ี 20 แม้ว่าจะมี

ข้อขัดข้องอยู่อย่างมากมาย เ ก่ียวกับการ

รวบรวมแนวความคิดท่ีแตกตา่งกนัออกไปให้เข้า

มาเป็นลัทธิเดียวกันก็ตาม ข้อขัดแย้งต่างๆ

เหล่า นี เ้ กิดขึน้ ไปทั่ว  สาเหตุ เพราะสหภาพ

แรงงานแต่ละประเทศนัน้เกิดขึน้ในภาวะการณ์

ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมท่ีแตกตา่ง

กันออกไป สหภาพแรงงานในแต่ละประเทศ

ได้รับการพฒันาไปไม่เหมือนกนัและในเงื่อนไขท่ี

แตกตา่งกนั รูปแบบแห่งแนวความคิดของระบบ

สหภาพแรงงานต่างๆ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่ง

ปรัชญาท่ีเป็นของตัวเอง และยุทธวิธีท่ีเป็นของ

แต่ละประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งมีผลเก่ียวกันไปถึง

สิ่งท่ีแสดงให้เห็นได้ว่า ความร่วมมือกันระหว่าง

ชาติบนแผนการของการจัดตัง้องค์การทางด้าน

สากล ยอ่มอยูใ่นภาวะท่ีไม่แนน่อน  
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 เร่ืองราวการต่อสู้ของแรงงานในอดีตจนถึง

ปัจจุบนั ไม่ว่าจะหญิงหรือชายล้วนต่อสู้มาด้วยกัน 

เพื่อเรียกร้องสิทธิและสวสัดิการที่แรงงานพึงมีและ

พงึได ้ทว่าในบทความน้ี ผูเ้ขียนจะขอพูดถึงเร่ืองราว

การเคล่ือนไหวในการเรียกร้องสิทธิและสวสัดิการ ที่

มี ‚ผูห้ญิง‛ เป็นพลังหลักและเป็นแนวหน้าในการ

เรียกร้อง ดว้ยในอดีตนั้นดว้ยบริบทของสังคมไทยที่

อยู่ภายใต้ระบบชายเป็นใหญ่ ท  าให้แม้ว่าแรงงาน

หญิงจะมีบทบาทในการท างานมากขึ้น แต่ทว่า ไม่

เกิดผูน้ าหญิงและไม่เกิดขบวนการแรงงานที่ขึ้นมา

เคล่ือนไหวใหญ่ในประเด็นเฉพาะเจาะจงที่แรงงาน

หญิงประสบปัญหา การเสริมสร้างกลุ่มแรงงานหญิง

ให้เป็นขบวนที่ชัดเจนมากขึ้ น จึงมีความจ าเป็น

เน่ืองจากคนงานหญิงย ัง ถูกกดทับในหลายมิติ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

มิติแรก การถูกกดทบัจากระบบทุนนิยมใน

ยคุแรก กล่าวคือ เม่ือแรงงานเขา้ไปอยูใ่นโรงงาน ถูก

เอาเปรียบรัดเอาเปรียบจากการที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

ส่งผลให้แรงงานเหล่าน้ีไม่มีสวสัดิการที่ควรได้รับ 

ชัว่โมงท างานที่เบียดเบียนชีวติส่วนตวั และการถูกกด

ค่าแรงในการท างาน ส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ และทางสงัคมของแรงงาน 

 มิติที่สอง ระบบชายเป็นใหญ่ในสังคมไทย

และการเลือกปฏิบติั ตวัอย่างเช่น เม่ือมองยอ้นกลับ

พริสร คัมภีร์, ธัญลักษณ์ ฐิติวัชร์ธนากุล 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

12 
 

ไปในอดีต เม่ือ 30 ปีที่ผา่นมา แรงงานหญิงส่วนใหญ่

ที่เขา้มาท างานโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ านวนมากไม่ไดรั้บการศึกษา ขาดโอกาส

และทางเลือกในการท าอาชีพอ่ืน ๆ เขา้มาท างานเพียง

เพื่อส่งเงินกลับไปเล้ียงครอบครัวที่ต่างจงัหวดั ใน

หลายโรงงาน แรงงานหญิงยงัถูกนายจา้งเลือกปฏิบตัิ 

โดยมองความเป็นผูห้ญิงว่าไม่ทดัเทียมกบัผูช้าย เช่น 

ไ ม่ มีการเ ล่ือนต าแหน่ง  หรือได้รับค่ าจ้างและ

สวสัดิการต ่ากว่าแรงงานชาย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ 

คุณสุจิน รุ่งสวา่ง ประธานสมาพนัธศู์นยป์ระสานงาน

แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย และคุณเรืองรว ี 

พิชัย ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move) 

พบว่า ถึงแม้จะมีการเรียกร้องและผลักดันตั้งแต่ใน

อดีตจนถึงปัจจุบันนั้ น แต่ระบบชายเป็นใหญ่ใน

สงัคมไทย และการเลือกปฏิบตัิยงัสามารถพบเห็นได้

อยา่งชดัเจน 

 

 ‚ตอนนี้ที่ เห็นชัดก็จะเป็นเร่ืองช่าง ถ้าจ้าง

ผู้ชายได้ค่าแรงเท่านี้ ผู้หญิงได้ค่าแรงเท่านี้ เขาให้

เหตุผลว่าเพราะว่า ผู้ชาย จะใช้แรงงานมากกว่า

ผู้หญิง‛ (สุจิน รุ่งสวา่ง) 

 ‚ถึงแม้เราจะมีกฎหมายที่ออกมาคุ้มครอง

ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการรับสมัครงาน แต่ใน

ความเป็นจริง มีโรงงานจ านวนมากมายมหาศาล ที่

การประกาศรับสมัครของโรงงานยังระบุเพศว่าจะเอา

เพศหญิงหรือเพศชาย‛ (เรืองรว ีพชิยักุล) 

 มิติที่สาม  การถูกกดทับโดยรัฐ กล่าวคือ 

แรงงานหญิงขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในระดับ

ต่าง  ๆ  เ ช่น  สัดส่วนการมี ส่วนร่วมในการร่าง

รัฐธรรมนูญหรือในทางการเมืองย ังนับว่าน้อย , 

นโยบายหรือมาตรการในการคุม้ครองและส่งเสริม

แรงงานหญิงโดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ ์เช่น 

แมภ้าครัฐจะมีการออกนโยบายเงินอุดหนุนเด็กถว้น

หน้า 0-6 ปี แต่นโยบายนั้นไม่ไดค้รอบคลุมแรงงาน

หญิงทั้งประเทศ แต่จ ากัดเพียงแค่แรงงานที่มีรายได้

นอ้ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเพยีงเท่านั้น ซ่ึงนับว่ามี

น้อยมากที่จะผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดไวแ้ละท าให้เกิด

การตกหล่นจ านวนมาก เห็นไดช้ดัวา่ภาครัฐกดทบัให้

แรงงานหญิงจะตอ้งด้ินรนในการหารายไดเ้พื่อยงัชีพ

ใหม้ากขึ้นแทนการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐใน

การเล้ียงดูเด็กซ่ึงเป็นอนาคตของประเทศชาติ 

 การกดทบัเหล่าน้ี เป็นเง่ือนไขที่ท  าให้ผูห้ญิง

จ าเป็นที่จะตอ้งลุกขึ้นมาเปล่ียนแปลง จึงน ามาสู่การ
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จดัตั้งให้ผูห้ญิงเขา้มามีส่วนร่วมในองค์กรแรงงาน 

หรือเป็นขบวนการของผูห้ญิงที่เกิดขึ้นในขบวนการ

แรงงาน เพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ผูห้ญิงตอ้ง

เผชิญและพบเจอ รวมไปถึงประเด็นความตอ้งการ

ของแรงงานหญิง เช่น การลาคลอด ศูนยเ์ล้ียงเด็ก 

ประเด็นเพศสภาพ และแนวคิดชายเป็นใหญ่ที่ยงั

ปรากฏอยูใ่นสงัคมไทย เป็นตน้  

 ในอดีตสวสัดิการและจ านวนวนัลาคลอด

ของแรงงานปรากฏอยูใ่น ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุ้มครองแรงงาน ปี 

พ.ศ.2515 หมวดการใช้แรงงานหญิง ข้อที่  18 ว่า

ลูกจา้งหญิงสามารถลาไดสู้งสุดไม่เกิน 60 วนั ซ่ึงตอ้ง

มีใบรับรองแพทยม์ายืนยนั และได้รับค่าจ้างได้ไม่

เกิน 30 วนั (ราชกิจจานุเบกษา, 2515) ถึงแม้จะมี

กฎหมายออกมาเพื่อ คุ ้มครองแรงงาน แต่ย ังไม่

สามารถแกปั้ญหาแรงงานถูกเอาเปรียบจากนายจา้ง

ได้ ยกตวัอย่างเช่น กฎหมายระบุให้ลาคลอดได้ 60 

วนั โดยไดค้่าจา้งจากนายจา้งเพียง 30 วนั แต่ทว่าบาง

โรงงานก็ไม่จ่าย ท าให้บางคนคลอดลูกไดแ้ค่ 15 วนั 

ก็กลบัมาท างานทั้งที่ร่างกายยงัไม่ฟ้ืนฟูเต็มที่จากการ

คลอด เน่ืองจากรายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย รวมถึง

ในบางโรงงานมีการไล่ผูห้ญิงออกเม่ือทอ้ง และการ

ท างานอย่างหนักของแรงงานหญิงส่งผลให้เกิดการ

แทง้ลูก (วจนา วรรลยางกูร, 2562)  

 การรวมกลุ่มแรงงานหญิงน ามาสู่การสร้าง

ขบวนการแรงงานและเครือข่ายแรงงาน รวมถึงในปี 

พ.ศ. 2533 มีการเดินขบวนเรียกร้องในประเด็นผูห้ญิง

ในวนัสตรีสากล 8 มีนาคม โดยตกลงกันเสนอข้อ

เรียกร้องคือกฎหมายลาคลอด 90 วนั ซ่ึงมาจากสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการของคนงานหญิง ซ่ึงเห็นว่า

เป็นข้อเรียกร้องที่ มีความส าคัญอันดับแรก  ในปี

ต่อมาการรณรงค์ขยายตวัมากขึ้น มีการส่ือสารกับ

สาธารณะ และมีการเคล่ือนไหวเรียกร้องอย่าง

ต่อเน่ือง โดยทุกวนัที่ 8 มีนาคม จะรณรงคผ์ลกัดนัให้

เกิดกฎหมายลาคลอด 90 วนั ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผูห้ญิง

ขึ้ นมา เป็นผู ้น าในสหภาพเพิ่มขึ้ น  และ เกิดการ

เคล่ือนไหวผลกัดนักฎหมายลาคลอด 90 วนั (ประชา

ไท, 2564) 

 

 จนกระทัง่เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2536 เกิดการ

ชุมนุมยืด เยื้อหน้าท า เนียบรัฐบาลเพื่อ เ รียกร้อง

กฎหมายลาคลอด 90 วนั แกนน าประกาศอดขา้ว และ

เกิดการกรีดเลือดในการเรียกร้อง เพื่อผลักดันให้

แก้ไขกฎหมายการลาคลอด 60 วนัเป็นลาคลอด 90 
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วนัโดยให้ได้รับค่าจ้างเต็ม การเรียกร้องที่มีความ

ดุเดือดมากขึ้น รวมถึงเป็นประเด็นที่มีการเรียกร้องมา

ยาวนานและเป็นประเด็นที่มีความชอบธรรม ท าให้

ขอ้เรียกร้องดงักล่าว ไดรั้บการตอบรับ ส่งผลให้เกิด

เป็นกฎหมายบงัคับใช้ ซ่ึงทางกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง การคุ ้มครอง

แรงงาน (ฉบับที่  13) ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่  1 

พฤษภาคม 2536 ว่าแรงงานหญิงมีสิทธิลาคลอด 90 

ว ัน โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง 45 ว ัน (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2536) ส่วนอีก 45 ให้ลูกจา้งรับค่าจา้งจาก

กองทุนประกนัสงัคม แต่ยงัไม่ไดมี้การบงัคบัใชใ้นปี 

2536 มาประกาศใช้ในปี 2538 โดยทางส านักงาน

ประกนัสังคมไดแ้กไ้ขกฎหมายประกนัสังคมเพื่อให้

ลูกจา้งผูป้ระกนัตนที่ลาคลอดมารับค่าจา้งอีก 45 วนัที่

กองทุนประกันสังคม ทั้ งน้ีในส่วนของข้าราชการ

และรัฐวิสาหกิจซ่ึงได้ลาคลอด 90 วนัเช่นกันโดย

ไดรั้บค่าจา้งเตม็จ านวน (วาสนา ล าดี, 2559)  

 

(ภาพการชุมนุมเรียกร้องการลาคลอด 90 วนั นิทรรศการ พิพิธภณัฑ์

แรงงานไทย) 

 

(ภาพการชุมนุมเรียกร้องการลาคลอด 90 วนั ในปี 2536 พิพิธภณัฑ์

แรงงานไทย) 

 จาก ควา มพย า ย า มข้ า งต้น  จึ ง ก่ อ เ กิ ด 

‚พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541‛ ใน

วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2541 การใช้แรงงานหญิง 

ถูกระบุไวใ้นหมวดที่ 3 มาตรา 38-43 โดยมาตรา 41 

ระบุว่า ‚ให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธ์ิลาเพื่อ

คลอดบุตร ครรภห์น่ึงไม่เกิน 90 วนั ลาตามวรรคหน่ึง

ใหน้บัรวมวนัหยดุที่มีในระหวา่งวนัลาดว้ย‛ ซ่ึงนับว่า

เป็นความส าเร็จคร้ังส าคญัของขบวนการแรงงานไทย 

(วจนา วรรลยางกูร, 2562) 

 ถึงแมจ้ะมีการปรับแกไ้ขวนัลาคลอดเป็น 90 

วนัแลว้นั้น แต่ในความเป็นจริงวนัลาคลอด 90 วนันั้น

ยงัไม่ เพียงพอ ไม่ว่าจะมองในด้านร่างกายของ

แรงงานหญิงหรือพฒันาการของเด็กจากการเล้ียงดู

ด้วยนมแม่ก็ตาม ท าให้ขบวนการแรงงานยงัมีการ

เคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องในการเพิ่มวนัลาคลอดเป็น 

180 วนัอยูเ่สมอมา จากการต่อสู้ในอดีตนั้น ส่งผลให้

ในปัจจุบนัมีการปรับแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41 ฉบับที่ 7 ปี พ.ศ.
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2562 บญัญติัว่า ‚ให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิ

ลาเพือ่คลอดบุตรครรภห์น่ึงไม่เกินเกา้สิบแปดวนั วนั

ลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตราน้ีให้หมายความรวมถึง

วนัลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร‛ จ านวนวนัลา

คลอดที่เปล่ียนแปลงจาก 90 วนัเป็น 98 วนัแล้วนั้ น 

จะเพียงพอต่อความตอ้งการของแรงงานหญิง และ

เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากลหรือไม่นั้น ผูเ้ขียนขอ

ยกตวัอยา่งแนวคิด และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในประเด็น

วนัลาคลอด เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผูอ่้าน

ไดรั้บทราบ ว่าสวสัดิการและจ านวนวนัลาคลอดใน

ประเทศไทยนั้น เพียงพอต่อแรงงานในประเทศและ

ส่งเสริมให้แรงงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีหรือไม่ 

อยา่งไร... 

เปรียบเทียบสวัสดิการวันลาคลอด: ตัวอย่างจาก

ประเทศสแกนดิ เนเวีย  (ฟินแลนด์ สวี เดน และ

นอร์เวย์) และประเทศอาเซียน (สิงคโปร์ เวียดนาม 

และไทย) 

  

 

            

 

 

(ภาพวาดโดย ธัญลกัษณ์ ฐิติวชัร์ธนากุล) 

 ผู ้ เ ขี ย น ข อ ห ยิ บ ย ก ป ร ะ เ ท ศ ใ น แ ถ บ

สแกนดิเนเวีย โดยรายงานล่าสุดจาก สภาเศรษฐกิจ

โลก (World Economic Forum) พบว่า ประเทศ

ฟินแลนดไ์ดใ้หค้วามส าคญัในเร่ือง สิทธิของเด็กที่จะ

ไดใ้ชช่้วงเวลาในวยัเด็กอยูก่บัทั้งพอ่และแม่ คุณพ่อจึง

มีวนัลาหยดุส าหรับดูแลบุตรวยัแรกเกิดยาวนานถึง 9 

สัปดาห์ และสามารถโอนวนัลาของตวัเองไปให้อีก

ฝ่ายได้มากสุด 69 วนั และพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียวจะ

สามารถลางานไปเล้ียงบุตรไดร้วม 328 วนั โดยส านัก

ข่าว BBC ระบุว่าประเทศสวีเดนและนอร์เวย ์เป็น

หน่ึงในประเทศที่ได้รับการยกย่องในรายงานของ 

UNICEF  เม่ือปี 2019 วา่ไดมี้การน าเสนอนโยบายที่ดี

ที่สุดส าหรับครอบครัว ซ่ึงไดใ้นความส าคญัในสิทธิ

ลาคลอดน้ีกบัทั้งพอ่และแม่ และยงัคงไดเ้งินเดือนเต็ม

จ านวน ทั้งน้ีก็เพือ่ใหเ้สรีภาพในการตดัสินใจเป็นของ

คู่สามีภรรยา เพื่อเลือกวิธีที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับ

ครอบครัวของตน อีกทั้งผูเ้ขียนไดห้ยบิยกสวสัดิการ

ลาคลอดของประเทศสิงคโปร์  และเวียดนาม 

เน่ืองจากเป็นประเทศอาเซียนเช่นเดียวกนักบัประเทศ

ไทย เพื่อให้เห็นว่า ประเทศไทย ก าลงัเดินหน้า ถอย

หลงั หรือหยดุอยูก่บัที่ ในขณะที่ประเทศที่หยบิยกมา

นั้ นก าลัง เ ร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชากรภายในประเทศ  

 ประเทศฟินแลนด์ รายงานล่าสุดจาก สภา

เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) พบว่า 
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ประเทศฟินแลนด์ ได้ให้ความส าคัญในเร่ือง สิทธิ

ของเด็กที่จะไดใ้ชช่้วงเวลาในวยัเด็กอยูก่บัทั้งพ่อและ

แม่ ชาวฟินแลนด์ เ ช่ือว่าพ่อมีบทบาทส าคัญใน

พฒันาการเด็ก โดยเฉพาะช่วงปีแรก ๆ ที่เด็กเกิดใหม่ 

รัฐบาลฟินแลนด์จึงเสนอให้คุณพ่อมีว ันลาหยุด

ส าหรับดูแลบุตรวยัแรกเกิดยาวนานถึง 9 สัปดาห์ 

โดยยงัคงไดรั้บเงินเดือน 70% ของเงินเดือนคุณพ่อใน

ขณะนั้น นอกจากน้ี เด็กชาวฟินแลนด์ยงัได้รับการ

ดูแลจากรัฐตั้ งแต่อยู่ในครรภ์อีกด้วย ฟินแลนด์มี

แผนการที่จะแกไ้ขกฎหมายให้พ่อแม่ลางานไปเล้ียง

บุตรในเวลาที่เท่ากัน เพื่อส่งเสริมให้พ่อใช้สิทธิลา

มากขึ้ น และพร้อมอนุญาตพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียว

สามารถลาได้เป็น 2 เท่า เพื่อให้ดูแลบุตรได้อย่าง

เตม็ที่ อีกทั้ง นโยบายใหม่น้ีจะอนุญาตให้พนักงานที่

ตั้งครรภส์ามารถลาได ้1 เดือนก่อนวนัก าหนดคลอด 

โดยพ่อกับแม่สามารถลางานได้เป็นเวลา 164 ว ัน

เท่ากนั สามารถโอนวนัลาของตวัเองไปให้อีกฝ่ายได้

มากสุด 69 วนั ส่วนพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียวจะสามารถ

ลางานไปเล้ียงบุตรไดร้วม 328 วนั ซ่ึงจะเร่ิมเป็นคร้ัง

แรกในปี ค.ศ. 2021 (BBC NEWS, 2020)    

            อีกทั้ง พ่อแม่เล้ียงเด่ียวจะไดรั้บอนุญาตให้ใช้

เบี้ยเล้ียงทั้งสองอยา่ง และไดรั้บสิทธิท าคลอดบุตรฟรี 

นโยบายน้ีท าใหฟิ้นแลนดมี์อตัราการตายของเด็กแรก

เกิดต ่าที่ สุดในโลก  และรัฐบาลฟินแลนด์ยงัมอบ

ของขวญัแก่เด็กแรกเกิดทุกคน หรือที่เรียกว่า ‚เบบี้    

บ๊อกซ์‛ (Baby Box) ซ่ึงเต็มไปดว้ยของใชส้ าคญัต่าง 

ๆ ของเด็ก เช่น ถุงนอน เส้ือผา้ ของใชใ้นห้องน ้ า ของ

ทุกอย่างมีสีกลาง ๆ ไม่แบ่งเพศ หรือพ่อแม่จะเลือก

รับเป็นเงินขวญัถุงจ านวน 140 ยโูร (ราว 4,690 บาท) 

แทนได้ ซ่ึงเป็นการแบ่งค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ได้เป็น

อยา่งมาก (Voice Online, 2562) 

 

            เม่ือบุตรของตนถึงวยัตอ้งเขา้เรียน การศึกษา

ไม่ใช่ปัญหาของพ่อแม่ชาวฟินแลนด์ เพราะไม่ว่าจะ

ยากดีมีจนอย่างไร เด็ก ๆ ก็จะได้รับการศึกษาที่ฟรี

และมีคุณภาพเท่าเทียมกันทัว่ทั้งประเทศ ทั้งน้ีก็เพื่อ

ป้องกันความ เห ล่ือมล ้ า ระหว่า งชนชั้ นน าที่ มี

การศึกษา กับชนชั้นล่างที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

ท าให้ประชาชนฟินแลนด์ทุกคนไดรั้บการศึกษาที่มี

คุณภาพอยา่งเท่าเทียมกนั   

         ประเทศสวีเดน ในสวีเดน รัฐบาลให้สิทธิและ

หนา้ที่ในการเล้ียงดูเด็กแก่ผูห้ญิงและผูช้ายเท่า ๆ กนั 

สวเีดนเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้สิทธิวนัลาคลอด

ทั้งพอ่และแม่ตั้งแต่ปี 1974 เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าทั้ง
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พอ่และแม่จะสามารถท าหน้าที่เล้ียงดูเด็กได ้ปัจจุบนั

รัฐบาลใหสิ้ทธิวนัลาคลอดน้ีนานถึง 480 วนั หรือ 16 

เดือน และเพือ่กระตุน้ให้ผูช้ายใชว้นัลาคลอดมากขึ้น 

รัฐบาลจึงก าหนดโควตาวนัลาส าหรับคุณพ่อ โดยให้

ลางานไดอ้ยา่งนอ้ย 3 เดือน และยงัคงไดรั้บเงินเดือน 

80% ของเงินเดือนคุณพ่อในขณะนั้น หากคุณพ่อไม่

ใชสิ้ทธิดงักล่าว ครอบครัวนั้นจะเสียวนัลาไป 3 เดือน 

ดว้ยเหตุน้ีจึงไดเ้ห็นภาพคุณพ่อจ านวนมากใชเ้วลาอยู่

กบัลูกของตนในพื้นที่สาธารณะ จนมีคนตั้งฉายาคุณ

พ่อชาวสวีเดนเหล่าน้ีว่า ‚latte dad‛ เพราะคาเฟ่ใน

สวเีดนมกัเต็มไปดว้ยคุณพ่อนั่งด่ืมกาแฟกินขนมเคก้

กับเด็กเล็ก ๆ นอกจากน้ี รัฐบาลสวีเดนยงัให้เงิน

อุดหนุนศูนยดู์แลเด็กเล็ก เพือ่ให้ราคาค่าบริการอยูใ่น

ระดบัที่ผูป้กครองสามารถจ่ายได ้โดยศูนยดู์แลเด็กจะ

ใหบ้ริการเด็กอาย ุ3-6 ขวบ ฟรี 15 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

อีกทั้งรัฐบาลยงัให้เงินรายเดือนแก่เด็กแรกเกิดจนถึง

อายุ 16 ปี เป็นจ านวน 1,050 สวีดิชโครน หรือราว 

3,150 บาทต่อเดือน (BBC NEWS, 2020) 

 

         ประเทศนอร์เวย์ ส่วนนอร์เวยก์็ใหสิ้ทธิลาคลอด

น้ีกบัทั้งพอ่และแม่เช่นกนั โดยจะไดว้นัลาคลอดนาน

ถึง 49 สปัดาห์ และยงัคงไดเ้งินเดือนเต็มจ านวน โดย

คุณพอ่และคุณแม่จะตอ้งใชว้นัลาอยา่งน้อยคนละ 10 

สัปดาห์ ส่วนที่เหลือให้ตกลงกนัว่าใครจะเป็นคนลา

หรือจะไม่ใช้เลยก็ได้ ทั้งน้ีก็เพื่อให้เสรีภาพในการ

ตัดสินใจเป็นของ คู่สา มีภรรยา  เพื่ อ เ ลือกวิ ธีที่

เหมาะสมที่สุดส าหรับครอบครัวของตน (เกตน์สิรี 

ทศพลไพศาล, 2562) โดยประเทศสวเีดนและนอร์เวย ์

เป็นหน่ึงในประเทศที่ไดรั้บการยกยอ่งในรายงานของ 

UNICEF  เม่ือปี 2019 วา่ไดมี้การน าเสนอนโยบายที่ดี

ที่สุดส าหรับครอบครัว (BBC NEWS, 2020) 

             ประเทศสิงคโปร์ แรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์มี

สิทธิลาคลอดได้ 12-16 สัปดาห์ ขึ้ นอยู่กับเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 1) บุตรของคุณเป็นพลเมืองสิงคโปร์ (เด็ก

จะกลายเป็นพลเมืองสิงคโปร์โดยอตัโนมติัตั้งแต่แรก

เกิดหากเด็กเกิดในสิงคโปร์และมีผูป้กครองอยา่งน้อย

หน่ึงคนเป็นพลเมืองสิงคโปร์) และ 2) แรงงานท างาน

ให้นายจา้งเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วนัก่อนที่บุตรจะ

คลอด  

               ทั้งนายจา้งและรัฐบาล จะมีส่วนร่วมในการ

จ่ายเงินเดือนของพนกังานในการลาคลอด นายจา้งจะ

จ่าย 8 สัปดาห์แรก ในขณะที่นายจ้างสามารถ

เรียกร้องการช าระเงินคืนส าหรับการจ่ายเงินเดือนจาก

รัฐบาลในช่วง 8 สัปดาห์สุดท้ายของการลาคลอด 
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อย่างไรก็ตามหากเป็นการคลอดคร้ังที่สามหรือคร้ัง

ต่อ ๆ ไปนายจา้งสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

จากรัฐบาลได้ 16 สัปดาห์เต็ม กรณีมีลูกแฝด หรือ

มากกวา่นั้นในคราวเดียว จะนับเป็นการคลอดลูกคน

เดียวในแง่ของการลาเพือ่เล้ียงดูบุตรในสิงคโปร์ และ

จะไม่ไดรั้บใบคลอดซ ้ าสอง                

 ส าหรับผูท้ี่ประกอบอาชีพอิสระ จ าเป็นตอ้ง

ท างานมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วนัก่อนบุตร

คลอด สามารถลาคลอดได้ 16 สัปดาห์ ตราบเท่าที่

เป็นพลเมืองสิงคโปร์และสูญเสียรายได้ในช่วงลา

คลอด รายได้จากการค้าสุทธิในช่วง 12 เดือนก่อน

คลอดบุตรจะถูกน าไปใชใ้นการค านวณการช าระเงิน

คืนของรัฐบาล         

  สิทธิการลาของแรงงานชายเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

บิดาที่ท  างาน พลเมือง และชาวต่างชาติทุกคน มีสิทธ์ิ

ลาเพือ่เล้ียงดูบุตรได ้2 สปัดาห์ตราบเท่าที่มีคุณสมบติั

ตรงตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ี 1) บุตรเป็นชาวสิงคโปร์ 

2) ได้แต่งงานกับชาวสิงคโปร์ระหว่างปฏิสนธิและ

ก าเนิด  

            โดยบิดาที่ท  างานให้กับนายจ้างเป็นเวลา

ต่อเน่ือง อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนคลอดหรือประกอบ

อาชีพอิสระเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองอยา่งน้อย 3 เดือน

ก่อนคลอด จะไม่สูญเสียรายไดใ้นการลาเพื่อเล้ียงดู

บุตร ซ่ึงบุตรจะตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ ์3 ขอ้

ขา้งตน้ หากบุตรไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์ ผูป้กครอง

สามารถตรวจสอบกบันายจา้งเพือ่ดูวา่สามารถลาและ

ไดรั้บค่าจา้งไดห้รือไม่  

 

 การแชร์วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรในสิงคโปร์ 

บิดาที่ท  างานรวมถึงผูป้ระกอบอาชีพอิสระ มีสิทธ์ิ

แบ่งลาคลอดบุตรจากภรรยาที่มีอยู่ 16 สัปดาห์ ได้

สูงสุด 4 สปัดาห์ (ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากภรรยา) 

ภายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี 1) บุตรมีสัญชาติสิงคโปร์ 2) 

แม่ของเด็กมีสิทธ์ิได้รับการลาคลอดโดยรัฐบาล 

(GPML) และ 3) ชายคนน้ีไดแ้ต่งงานกบัแม่ของเด็ก

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย (Anthony Chan, 2020) 

            ประเทศเวียดนาม เวยีดนามมีขอ้บงัคบัเฉพาะ

เก่ียวกับการลาคลอดที่ เ ป็นลักษณะเฉพาะของ

ประเทศ โดยรวมแลว้กฎหมายเก่ียวกบัการคลอดบุตร

ของเวียดนามมีความเป็นมิตรต่อพนักงาน และ

ก าหนดขึ้ น เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการ

คุ้มค รอง ในระหว่ า งและหลังกา รคลอดบุต ร 

จ  าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจที่ชัดเจนเก่ียวกับกฎหมาย
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ส าหรับองค์กรที่ลงทุนในต่างประเทศเพื่อวางแผน

อยา่งมีประสิทธิภาพภายในประเทศ  

 แรงงานหญิง  ในเดือนพฤษภาคม 2556 

เวียดนามได้เพิ่มระยะเวลาการลาคลอดส าหรับ

แรงงานหญิงเป็น 6 เดือนเม่ือเทียบกับการลาคลอด

ก่อนหน้าน้ี 4 เดือน หากแรงงานหญิงมีบุตรมากกว่า

หน่ึงคน สามารถมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มอีก 30 ว ัน

ส าหรับเด็กแต่ละคน   

 

            การลาคลอดในเวียดนามอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของกระทรวงแรงงานและกิจการสังคม 

(MoLISA) ยิง่แรงงานหญิงตั้งครรภน์านเท่าไหร่ ก็จะ

ได้รับการจัดสรรวันหยุดงานมากขึ้ นเท่านั้ น การ

ตั้งครรภ์หน่ึงถึงสามเดือนจะรับประกันวนัหยุด 20 

วนัท างาน อายุครรภ์ 3-6 เดือนจะได้รับวนัหยุด 40 

วนัท างาน และการตั้งครรภใ์นช่วงหกเดือนจะไดรั้บ

วนัหยดุ 50 วนัท างาน ในกรณีของการแทง้บุตรหรือ

ยุติการตั้ งครรภ์ผู ้หญิงจะได้รับอนุญาตให้ลาได้

เช่นกนั  

            มาตรา 34 และ 35 ของกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคมระบุว่าแรงงานหญิงต้องได้รับ 100 

เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเฉล่ียในช่วงลาคลอดหก

เดือน หากแรงงานหญิงตอ้งการขาดงานเป็นระยะ

เวลานานขึ้นก็สามารถเจรจาเพิม่วนัลาได ้ 

            และหลงัจากคลอดบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม

ที่มีอายตุ  ่ากว่า 4 เดือน แรงงานหญิงมีสิทธิไดรั้บเงิน

ช่วยเหลือเป็นจ านวนเงินเทียบเท่ากบัเงินเดือนขั้นต ่า

ทัว่ไปจ านวนสองเดือนต่อบุตรหน่ึงคน แรงงานหญิง

ที่มีบุตรอายนุอ้ยกวา่ 12 เดือน จะไดสิ้ทธิพเิศษในการ

เล้ียงดูบุตรเป็นจ านวน 60 นาทีต่อวนัท างาน   

            หากแรงงานหญิงตดัสินใจที่จะกลบัไปท างาน

หลังจากลาคลอดบุตรได้ 4 เ ดือน จ าต้องได้รับ

เอกสารอนุญาตจากศูนยก์ารแพทย ์เพื่อพิจารณาว่ามี

คุณสมบตัิเหมาะสมที่พร้อมที่จะท างานได ้ 

 แร ง ง านช า ย  แ ร ง ง า นช า ยที่ จ่ า ย เ งิ น

ประกนัสงัคมจะไดรั้บอนุญาตให้ลาไดใ้น 30 วนัแรก

นับจากวนัที่บุตรเกิด แรงงานชายมีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง 

5 วนัส าหรับการคลอดปกติ และ 7 วนัหากบุตรคลอด

โดยการผา่ตดั ส าหรับการคลอดลูกแฝดค่าลาเพิ่มขึ้น

เป็น 10 ถึง 14 วนั ส าหรับการคลอดบุตรหลายคน

อนุญาตให้มีวนัหยดุ 3 วนัท างาน ส าหรับบุตรแต่ละ

คน  
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 หากมารดาของบุตรเสียชีวิตหรือเผชิญกับ

ความเส่ียงต่อสุขภาพแรงงานชายจะไดรั้บสิทธ์ิลาเพื่อ

เล้ียงดูบุตรจนกวา่บุตรจะอายคุรบ 6 เดือน นอกจากน้ี

แรงงานชายยงัมีสิทธิได้รับเงินก้อน 128 ดอลลาร์

สหรัฐ (2,980,000 ดอง) ต่อเด็กหน่ึงคนซ่ึงเทียบเท่า

กบัเงินเดือนขั้นพื้นฐานสองเท่าดว้ยการเพิ่มขึ้นน้ีท  า

ให้ระยะเวลาลาคลอดของเวียดนามยาวนานที่สุดใน

เอเชียมีเพียงห้าประเทศในเอเชียอ่ืน ๆ เท่านั้ นที่มี

คุณสมบัติตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานองค์การ

แร ง ง าน ระหว่ า ง ปร ะ เ ทศ  ( ILO)  14 สั ปด า ห์ 

(Vietnambiz, 2020) 

 

 

 

 

 

(ภาพวาดโดย ธัญลกัษณ์ ฐิติวชัร์ธนากุล) 

 ประเทศไทย ในกรณีวนัลาคลอดของมารดา

ลาในภาคหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลสามารถคลอด

ได้ 98 ว ัน ส่วนของรัฐวิสากกิจยงัคงเป็น 90 ว ัน

ดงัเดิม โดยบิดาในภาครัฐวสิาหกิจและภาคเอกชนนั้น

ไม่มีกฎหมายรองรับในเร่ืองวันลาเล้ียงบุตร ไม่มี

กฎหมายเพือ่บงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั ท  าให้การลาเล้ียงดู

บุตรของบิดานั้ นขึ้ นอยู่กับการตกลงกันในแต่ละ

หน่วยงาน รวมทั้งมาสหภาพแรงงานที่เขม้แข็ง ซ่ึงจะ

สามารถเรียกร้องใหผู้ช้ายสามารถลาไปเล้ียงดูบุตรได ้

ซ่ึงต่างจากบิดาที่เป็นขา้ราชการที่ลาเล้ียงบุตรได ้15 

วนั  

 กฎหมายหลกัในการก าหนดวนัลาคลอดหรือ

สวสัดิการส าหรับหญิงมีครรภแ์ละเด็กนั้น จะเห็นได้

ชดัในพระราชบญัญติัประกนัสังคม 3 มาตราดว้ยกนั 

ดงัต่อไปน้ี 

 - พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33 

คุม้ครองส าหรับแรงงานที่อยูใ่นสถานประกอบการ 

ในกรณีการลาคลอดบุตร จะตอ้งส่งเงินสมทบมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 5 เดือน สามารถลาคลอดได ้98 วนั แต่จะ

ได้รับค่าจ้างเพียง 90 วนัเท่านั้ น โดยรัฐจ่าย 45 วนั 

นายจา้งจ่าย 45 วนั ใน 8 วนัที่เหลือนั้น นายจ่ายจะ

จ่ายหรือไม่ก็ได ้ขึ้นอยูก่บัการตกลงระหวา่งลูกจา้งกบั

นายจ้าง และได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายคร้ังละ 

13,000 บาท ไม่เกิน 2 ครรภ์ นอกจากน้ียงัได้รับเงิน

สงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 

คน อายตุั้งแต่ 0-6 ปีบริบูรณ์ จ  านวนคราวละไม่เกิน 3 

คน ซ่ึงจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 

เดือน ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนเดือนที่รับสิทธิ

ประโยชน์  
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 - พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 39  

คุม้ครองในกรณีที่เคยเป็นผูป้ระกนัตนในมาตรา 33 

โดยจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 12 เดือนหรือ 1 

ปี การได้รับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรนั้ น 

จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน 

ภายใน 15 เดือนก่อนคลอดบุตร สามารถเบิกค่าคลอด

ได้ 13,000 บาทต่อกรคลอดหน่ึงคร้ัง (ไม่จ ากัด

 จ านวน) และเงินฝากครรภ์จ  านวนไม่เกิน 

1,000 บาท และสามารถยื่นขอเงินสงเคราะห์กรณี

หยดุงาน ได้ โดยจะได้รับเงินจ านวน 1.5 

เดือน (เบิกได้เฉพาะผูป้ระกันตนที่ใช้สิทธ์ิของแม่

เท่านั้น) นอกจากน้ียงัไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรเหมา

จ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน อายุตั้งแต่ 0-6 ปี

บริบูรณ์ จ  านวนคราวละไม่เกิน 3 คน ซ่ึงจะต้อง

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน

ระยะเวลา 3 ปี  ก่อนเดือนที่รับสิทธิประโยชน์  

 - พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 

คุม้ครองบุคลอ่ืนที่ไม่เขา้ตามมาตรา 33 และ 39 โดย

สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได้ แต่กรณีคุม้ครองจะ

แตกต่างกันไปตามการจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก

ด้วยกัน  ได้แ ก่  1)  ผู ้ประกันตนจ่าย 70 บาท 2)  

ผูป้ระกนัตนจ่าย 100 บาท  2 ทางเลือกขา้งตน้นั้น จะ

ไม่ครอบคลุมในกรณีสงเคราะห์บุตร ในขณะเดียวกนั 

ทางเลือกที่ 3) ผูป้ระกนัตนจ่าย 300 บาท จะคุม้ครอง

ในกรณีสงเคราะห์บุตร โดยจะต้องจ่ายเงินสมทบ

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  24 เดือน ภายใน 36 เดือน 

(ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตรจะตอ้งจ่ายเงินสมทบทุก

เดือน) จะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน คนละ 

200 บาทต่อเดือน อายุตั้งแต่ 0-6 ปี คราวละไม่เกิน 2 

คน 

 

 

 

 

 

 (ภาพวาดโดย ธัญลกัษณ์ ฐิติวชัร์ธนากุล) 

 องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO 

(International Labour Organization) อนุสัญญาฉบบั

ที่ 183 ระบุไวเ้ลยว่าตอ้งมีสิทธิลาคลอดได้ ไม่น้อย

กว่า 14 สัปดาห์ (98วนั) และตอ้งจดัให้มีการลาก่อน

หรือหลังช่วงการลาคลอด รวมถึงต้องได้รับสิทธิ

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ตามกฎหมายและขอ้บงัคับ

ภายในประเทศ จึงไดมี้การเรียกร้องและปรับวนัลา

คลอดเป็น 98 ว ัน  ในปี  พ.ศ.  2562 เ ป็นไปตาม

มาตรฐานขั้นต ่าตามที่อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 183 ได้

ระบุไว ้โดยรวมวนัลาก่อนและหลงัคลอดอยู่ภายใน 

98 วนัเท่านั้น ซ่ึง 8 วนัที่เพิ่มขึ้นมานั้นนายจา้งมีสิทธิ

จ่ายหรือไม่จ่ายก็ไดต้ามแต่ตกลง  
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(ภาพวาดโดย ธัญลกัษณ์ ฐิติวชัร์ธนากุล) 

 ถึงแม้ว่าจะมีการเรียกร้องในประเด็นที่

เก่ียวขอ้งกับสิทธิและสวสัดิการของสตรีอยู่ตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ี ถึงกระนั้น ปัญหาการถูก

เอาเปรียบในฐานะที่เป็นผูห้ญิงก็ไม่ไดจ้างหายไปจาก

สังคมไทยเลย ซ่ึงจากการศึกษาหาขอ้มูลและตามค า

บอกเล่า พบวา่ ปัจจุบนัแรงงานสตรีนั้นมีความมัน่คง

ต ่ากว่าแรงงานชาย โดยเฉพาะเม่ือเกิดการตั้งครรภ ์

โดย 1633 สายด่วนเอดส์และทอ้งไม่พร้อม ไดร้ะบุว่า 

ยงัมีสถานการณ์ที่แรงงานสตรีทอ้งและโดนนายจา้ง

ไ ม่ อ อก  ใน ปี เ ดี ย วกันนั้ น เ อ ง  the Asianparent 

Thailand ไดร้ะบุว่า ในวนัที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มี

แรงงานสตรีที่ต้ังครรภ์และลาคลอดลูกได้เพียง 2 วัน 

จากน้ันนายจ้างจึงไล่ออกทันที เน่ืองด้วยต้ังครรภ์

น่ันเอง อีกปัญหาหน่ึงที่ส าคญั คือ วนัลาคลอด 98 ไม่

สอดคลอ้งกบัองคก์ารอนามยัโลกที่แนะน าใหแ้ม่เล้ียง

ดูลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ให้อาหารอ่ืน

ผสมอยา่งน้อย 6 เดือน และไม่สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. 

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับบุตรและ

เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเล้ียงลูก

ด้วยนมอย่างเดียวนาน 6 เดือน เน่ืองจาก 1) ช่วย

พฒันาการเจริญเติบโตของสมองอยา่งเต็มที่ 2) ท  าให้

ลูกได้รับสารอาหารที่จ  าเป็นอย่างเหมาะสมและ

เจริญเติบโตสมวยั 3) มีพฒันาการด้านอารมณ์ที่ดีมี

ความฉลาดทางอารมณ์ 4) ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานช่วย

ลดความเส่ียงในการติดเช้ือและลดโอกาสเจ็บป่วย

ดว้ยโรคต่าง ๆ 5) ลดปัญหาอาการทอ้งผูก 6) ตน้การ

เจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ช่วยเร่ืองการยอ่ยอาหาร

ในทางเดินอาหาร จากการศึกษา ยงัพบว่าการเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของ

ประเทศอีกดว้ย บุตรที่กินนมผสมมีโอกาสตอ้งนอน

รักษาตวัในโรงพยาบาลมากกวา่บุตรที่กินนมแม่อยา่ง

เดียวเป็นอยา่งนอ้ยสามเดือนถึงสองเท่า  

 ขอ้มูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์

ของแรงงานสตรีในดา้นการตั้งครรภ ์และไดเ้ห็นวนั

ลาคลอดของไทย ที่ไม่สอดคลอ้งกบัองคก์ารอนามยั

โลกและ พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

ส าหรับบุตรและเด็กเล็ก ซ่ึงแตกต่างจากประเทศ

ฟินแลนดท์ี่ไดป้ฏิรูปวนัลาคลอดและเงินอุดหนุนเพื่อ

เป็นการสร้างประโยชน์ของครอบครัวอย่างจริงจัง

เสริมสร้างความเป็นอยู่ดีและเสริมสร้างความเท่า

เทียมทางเพศ  
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 ผูเ้ขียนได้ศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงาน

สตรีในปัจจุบันผ่านสัมภาษณ์ผูท้ี่มีส่วนขบัเคล่ือน

และผลักดันสิทธิ และสวสัดิการแรงงานสตรีใน

ประเทศไทย ได้แก่ คุณสุนี ไชยรส คณะท างาน

ขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบ

ถว้นหน้า, คุณสุจิน รุ่งสว่าง ประธานสมาพนัธ์ศูนย์

ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย 

และพีโ่มโม่ (นามสมมุติ) เจา้หน้าที่ในองคก์รพฒันา

เอกชน ซ่ึงทั้ง 3 ท่านได้ให้ความเห็นถึงสถานการณ์

แรงงานสตรีที่โดนปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม ไวว้า่  

 “ปัจจุบันเน่ีย ถึงแม้ว่าเราจะมีวันลาคลอด 98 

วันแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงผู้หญิงบางคนก็ไม่

สามารถลาคลอดครบตาม 98 วันได้ ก็ต้องกลับไป

ท างาน กลับไปเอาโอที ถ้าไม่อย่างน้ันแล้วจะเอาอะไร

กิน แล้วอีกอย่าง  98 วัน ถือว่าน้อยมาก  ปัญหาที่

ตามมาคือ แล้วใครจะเลี้ยงลูก มันไม่มีคนเลี้ยงลูก 

แล้วบ้านพักส่วนใหญ่ก็ล าบาก” (สุนี ไชยรส)  

 “ผู้หญิงต้องการสวัสดิการอะไร ก็ต้องการที่

ที่ดูแลเราต้ังแต่ต้ังครรภ์เนอะ ต้ังแต่ลูกออกมาเลี้ยง

แล้วให้ ให้มีสวัสดิการช่วยดูแลเด็ก เพื่อให้เด็กมี

คุณภาพ… เร่ืองเลี้ยงดูเด็กเป็นเร่ืองส าคัญ ต้องดูแล

กันต้ังแต่อยู่ ในครรภ์ ต้องดูแลต้ังแต่อยู่ ในท้อง 

เพราะฉะน้ันรัฐควรจัดสวัสดิการดูแลต้ังแต่อยู่ ใน

ครรภ์ จนคลอดออกมา” (สุจิน รุ่งสวา่ง) 

 “6 เดือน มันก็ช่วยท าให้ผู้หญิงได้อยู่กับลูก

มากข้ึน แล้วถ้าให้ผู้ชายมาช่วยเลี้ยงลูกด้วยมันก็เป็น

ส่ิงที่ดีมากนะส าหรับพี่นะเพราะว่า เด็กเน่ียเค้าก็ลอง

กินนมบ่อยมากแล้วก็แค่ผู้หญิงให้ลูกกินนมกับช าระ

ร่างกายตัวเองเน่ียก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วนะแล้วมัน

ต้องต้มขวดนมชงนมไปซ้ือของอีก เยอะมากเลยนะ

คือถ้าได้ผู้ชายมาช่วยในช่วงแรก ๆ เพื่อให้ให้แม่ได้

ปรับตัวให้ครอบครัวได้ปรับตัว” (พีโ่มโม่) 

 

 

 

 

 

 จากการสมัภาษณ์ แสดงให้เห็น วนัลาคลอด 

98 วนัในปัจจุบนันั้ น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของแรงงาน เน่ืองมาจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจใน

ครอบครัว การไม่มีคนเล้ียงดูเด็กและความไม่รู้ของ

แรงงานท าใหไ้ม่สามารถต่อสู้กบัการโดนกดขี่นั้นได ้

อีกทั้ งผู ้เขียนมองว่า ปัญหาดังกล่าวมาจากการที่

ภาครัฐไม่สามารถจัด ‚ตาข่ายความปลอดภัยทาง

สังคม (Social Safety Net)‛ ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ใหแ้ก่ประชาชนในประเทศไดอ้ยา่งเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ  



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิและสวสัดิการแรงงานสตรี ในวนัที่ 8 

มีนาคม 2564, ถ่ายภาพโดย พริสร คมัภีร์) 

 สถานการณ์ขา้งตน้ ส่งผลให้มีการเรียกร้อง

สิทธิ และสวสัดิการ ในวนัที่ 8 มีนาคม 2564 วนัสตรี

สากลที่ผา่นมา การเดินขบวนเรียกร้องโดยกลุ่มต่าง ๆ 

เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์รวมตัวกัน

เดินขบวนเรียกร้อง การจดัเสวนาวิชาการน าโดยกลุ่ม

บูรณาการแรงงานสตรี ร่วมมือกับเครือข่ายและ

คณะท างานที่เก่ียวขอ้ง โดยมีข้อเรียกร้องในวันสตรี

สากล ที่ผ่านมา ยกตวัอย่างเช่น 1) เรียกร้องให้เงิน

อุดหนุนเด็กเป็นการให้แบบถว้นหน้า 2) ภาครัฐตอ้ง

รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่  183 ว่าด้วยการ

คุม้ครองความเป็นมารดา และฉบบัที่ 190 ว่าดว้ยการ

ขจัดความรุนแรง และการคุกคามในโลกแห่งการ

ท างาน และ 3) ให้ผูช้ายสามารถลาคลอดเพื่อเล้ียงดู

ลูกได้ 30 วนั ซ่ึงขอ้เรียกร้องดังกล่าวสอดคล้องกับ

ประเด็นสถานการณ์ที่ผูเ้ขียนได้ศึกษาและอยากจะ

น าเสนอ 

 จะเห็นได้ว่า  หากเราน ามาเปรียบเทียบ

สวสัดิการวนัลาคลอดของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นชาย

หรือหญิง ประเทศไทยนับได้ว่ายงัตามหลงัประเทศ

ในแถบสแกนดิเนเวีย หรือแม้กระทั่งประเทศใน

อาเซียนด้วยกันเองก็ตาม นอกเหนือจากมิติทาง

กายภาพและการเจริญเติบโตของเด็กแลว้นั้น การที่

แม่และพอ่ไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัลูกมากขึ้น ซ่ึงประเด็นวนั

ลาคลอดควรปรับขึ้นเป็น 180 วนั ซ่ึงเป็นหน่ึงในขอ้

เรียกร้องของแรงงานในวนัสตรีสากล 2564 อีกดว้ย  

 จากการศึกษาพบว่า ประเด็นการเพิ่มวนัลา

คลอด สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศของประเทศ

ฟินแลนด์ ซ่ึงทางรัฐบาลของประเทศฟินแลนด์มี

แนวคิดว่า แผนการที่จะให้พ่อแม่ทุกคนลาพกัร้อน

เหมือนกนัเพื่อให้พ่อไดใ้ช้เวลากบัลูกมากขึ้น ซ่ึงคิด

เ ป็น  164 ว ัน ต่อพ่อแม่หน่ึงคน โดย Aino-Kaisa 

Pekonen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ

สังคมกล่าวถึง การด าเนินงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

และความเท่าเทียมของเพศว่า ‚เป็นการปฏิรูปเพื่อ

สิทธิประโยชน์ของครอบครัวอย่างจริงจัง‛ ซ่ึงไดเ้ร่ิม

ขึ้นแลว้ในฟินแลนด ์โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวตั้ งแต่เ ร่ิมต้น (BBC 
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NEWS, 2020) และแรงงานสตรีมีความตอ้งการใน

สถานที่ที่สามารถเล้ียงบุตรของตนได้ไม่ว่าจะเป็น

สถานรับเล้ียงบุตรในโรงงานหรือศูนย์เด็กเล็กที่

แรงงานเห็นว่าภาครัฐควรจดัตั้งและให้ความส าคญั 

ซ่ึงหากมีสถานที่รองรับแล้วนั้ น จะมีผลต่อการ

ตดัสินใจมีลูกของแรงงานสตรีอีกดว้ย  

 

  อีกทั้งสวสัดิการดังกล่าว ยงัสอดคล้องกับ

หลักความเป็นธรรม โดยการจัดสวสัดิการที่อาศัย

วธีิการน้ี อาจถือไดว้่าเป็นการกระจายซ ้ าทรัพยากรที่

มีความเป็นธรรมมากที่ สุดตามแนวคิดของความ

ยุติธรรมของ Rawls เพราะผูมี้รายได้สูงจะเป็นผู ้

รับภาระค่าใชจ่้ายจ านวนมาก ถูกเก็บภาษีในอตัราสูง 

และผูมี้รายไดน้อ้ยจะรับภาระค่าใชจ่้ายนอ้ยถึงไม่ตอ้ง

รับภาระเลยถูกเก็บภาษีในอัตราต ่าและถ้ารายได้ต  ่า

กว่า เกณฑ์ที่ รัฐก าหนดไว้ก็ไ ม่ต้องเ สียภาษีเลย 

ในขณะที่ทุก ๆ คนจะไดรั้บประโยชน์จากสวสัดิการ

เท่าเทียมกนั โครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า

ของไทย ก็เป็นการจดัสวสัดิการตามแนวคิดน้ี ซ่ึงเป็น

การเฉล่ียทุกเฉล่ียสุข ซ่ึงรัฐจะเก็บภาษีในอัตรา

ก้าวหน้าแล้วน ามาจ่ายประโยชน์ทดแทนในอัตรา

คงที่ (พงษเ์ทพ สนัติกุล, 2559)         

 จากประเด็นขา้งตน้สรุปไดว้่าศูนยเ์ด็กเล็กจะ

ช่วยแบ่งเบาภาระของแรงงานอีกทั้งสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของแรงงานในปัจจุบนั เน่ืองจากเวลา

การท างานที่หลากหลาย และความต้องการความ

ปลอดภยัและสถานที่รับเล้ียงที่มีคุณภาพในการเล้ียง

ลูก โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (2558) ระบุว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) 

เป็นภารกิจอีกด้านขององค์กรบริหารการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างให้เด็กเป็นผูใ้หญ่ที่มีคุณภาพ

ในอนาคต จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าหาก

พฒันาการของมนุษยใ์นช่วง 0-5 ขวบ ได้ตามหลัก

วชิาการ จะไดผ้ลตอบแทนของผลิตผลคนคุณภาพได ้

7 เท่า  ไม่ว่าทักษะที่ ดีขึ้ น  การเรียน รวมถึงการ

เจบ็ป่วยที่ลดลงเม่ือสูงวยั ซ่ึงการจดัตั้งศูนยเ์ด็กเล็กยงั

สอดคล้องแนวทางของประเทศอ่ืน ๆ ในโลก เช่น 

สวีเดน ที่ให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว ซ่ึง

รัฐบาลสวีเดนยงัให้เงินอุดหนุนศูนยดู์แลเด็กเล็ก 

เพื่อให้ราคาค่าบริการอยู่ในระดับที่ ผู ้ปกครอง

สามารถจ่ายได ้โดยศูนยดู์แลเด็กจะให้บริการเด็กอาย ุ

3-6 ขวบ ฟรี 15 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ อีกทั้งรัฐบาลยงัให้

เงินรายเดือนแก่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี เป็น

จ านวน 1,050 สวีดิชโครน หรือราว 3,150 บาทต่อ
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เ ดือน นับได้ว่ า เ ป็นสวัส ดิการที่ ส่ งผล ดีให้แ ก่

ครอบครัว 

 

 ดงันั้น จากการศึกษาคน้ควา้ แสดงให้เห็นว่า 

จ  านวนวนัลาคลอด 98 วนัในปัจจุบนันั้น ไม่เพียงพอ

ต่อการเล้ียงดูบุตรอีกต่อไป อีกทั้ งในปัจจุบนัมีการ

เ รี ยก ร้อง ให้ เพิ่ม ว ันลาคลอด เ ป็น  180 ว ัน  ซ่ึ ง

สอดคลอ้งตามที่องคก์รอนามยัโลกไดก้ าหนด นับว่า

เป็นขอ้เรียกร้องที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ที่ยงั

ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว ้รวมถึง ประเด็น

การลาคลอดของบิดาซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมในทุกภาค

ส่วน และประเด็นการเพิม่จ  านวนศูนยเ์ล้ียงเด็กเล็กใน

ประเทศ ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยแบ่ง

เบาภาระให้แก่ครอบครัวช่วยให้เด็กมีพฒันาการที่

เหมาะสมตามวยั และมีคนเล้ียงดูระหว่างที่ผูป้กครอง

นั้ นท างาน เป็นประเด็นท้าทายให้แก่ภาครัฐที่จะ

ช่วยเหลือแรงงานหญิงที่มีครรภ ์ให้ครอบคลุมทั้งการ

ท างานและการด าเนินชีวติ เพือ่ใหเ้ด็กที่เกิดมามีความ

สมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นพลังในการขับเคล่ือน

ประเทศต่อไปในอนาคต 

หมายเหตุ: บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง 

สิทธิ และสวสัดิการแรงงานสตรี: วนัลาคลอดและ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  
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   วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564  มูลนิธิฟรีดริค 

เอแบร์ท (FES) ร่วมกับ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย

และพัฒนา มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และมูลนิธิ

ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ได้มีการจัดเสวนา 

อนาคตผู้หญิงท างานกับโควิด-19 

 

ในขณะที่โควดิ-19 กระทบผูค้นทัว่โลกแบบ

ไม่เลือกเพศ เพศหญิงตอ้งเผชิญกับปัญหาที่มีความ

เฉพาะเจาะจง ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และ

สงัคม ผูห้ญิงจึงตอ้งการความช่วยเหลือหรือมาตรการ

เยียวยาที่มีความเฉพาะและแตกต่างไป ซ่ึงการท า

ความเขา้ใจถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อผูห้ญิง จะ

ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และ

ส่งผลลดความรุนแรงของความไม่เท่าเทียมกันทาง

เพศที่ ฝังรากลึกจากบรรทัดฐานทางสังคมและ

ความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจมาอยา่งยาวนานอีกดว้ย  

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท มูลนิธิส่งเสริมความ

เสมอภาคทางสงัคม สถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและ

พฒันา และมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย ไดร่้วมกนั

จดังานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‚อนาคตผูห้ญิง

ท างานกับโควิด‛ ขึ้ นในช่วงบ่ายของวันที่  24-25 

สิงหาคม 2564 โดยในวนัแรกของการสัมมนาไดเ้ชิญ

ตวัแทนของผูห้ญิงท างานในอาชีพต่างๆมาจ านวน 7 

คน ไดแ้ก่ วฒิุชยั สมกิจ จากเครือข่ายพยาบาลลูกจา้ง 

สรุปเสวนาโดย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ / วาสนา ล าด ี
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มาลินี บุญศกัด์ิ จากสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กซ์พี แมนู

แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั จุลจิรา ค  าปวง จาก

กลุ่มผูห้ญิงกิจการท่องเที่ยว เสาวลกัษณ์ ทองก๊วย จาก

กลุ่มผูห้ญิงท างานที่พิการ สุทธิรัตน์ โหตระไวศยะ 

ในฐานะผูป้ระกอบการหญิง ครรธรส ป่ินทอง จาก

กลุ่มลูกจา้งท างานบา้น และธนพร วิจนัทร์ จากกลุ่ม

ผู ้หญิงในกิจการก่อสร้าง มาบอกเล่าถึงปัญหาที่

ประสบในช่วงโควิด-19 และเสนอทางออกจาก

ปัญหา โดยในการสัมมนาคร้ังน้ีมีผู ้เข ้าร่วมการ

สมัมนาจากหลายหลายอาชีพกวา่  50 คน 

วุฒิชัย สมกิจ จากเครือข่ายพยาบาลลูกจา้ง 

ใหข้อ้มูลวา่ อาชีพพยาบาลซ่ึงประกอบดว้ยผูห้ญิงกว่า

ร้อยละ 95 มีภาระงานในการดูแลคนไขเ้พิ่มสูงขึ้น

ในช่วงโควดิ-19 และมีความเส่ียงที่จะติดเช้ือจากการ

ท างาน ดว้ยจ านวนคนไขท้ี่มากเม่ือเทียบกับจ านวน

พยาบาลที่มีอยูท่  าให้พยาบาลที่มีโรคประจ าตวัและ

ตั้งครรภ์ยงัคงต้องท างานในส่วนที่มีความเส่ียงสูง 

นอกจากน้ี ยงัได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกใน

ครอบครัวกลายเป็นผูข้าดรายได ้พยาบาลหลายคนจึง

กลายเป็นผูมี้รายได้หลักของครอบครัว และมีภาระ

มากขึ้นจากการตอ้งดูแลลูกที่เรียนออนไลน์ อีกทั้ ง

พยาบาลบางคนประสบปัญหาความสัมพนัธ์กับคู่

สมรส เน่ืองจากตอ้งท างานและได้กลบับา้นน้อยลง 

วุฒิชยัตอ้งการให้ภาครัฐปรับค่าตอบแทนของอาชีพ

พยาบาลให้มีความเป็นธรรม ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นปัญหา

เร้ือรังมาอยา่งยาวนาน ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเป็น

รูปธรรม และความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลควร

ไดรั้บการส่งเสริม นอกจากน้ี ควรฟ้ืนฟูสุขภาพให้กบั

พยาบาลที่ติดเช้ือให้สามารถกลบัมาท างานไดด้งัเดิม

หรือป รับ เป ล่ี ยนภาระงานให้ เหมาะสม  และ

ก าหนดค่าเส่ียงภยัและเงินชดเชยกรณีเสียชีวติจากการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ของพยาบาลให้มีอตัราที่เหมาะสม ควร

ฉีดวัค ซีนกระตุ ้นชนิด  mRNA ให้กับพยาบาล

ตั้งครรภ์และปรับภาระงานให้มีความเส่ียงน้อยลง 

และ ฉีดวัค ซีนให้กับพยาบาลที่ ท  า ง าน อิสระ 

(Freelance) อีกดว้ย  

 

มาลินี บุญศกัด์ิ จากสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กซ์

พ ีแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เล่าว่า พนักงานของ

บริษทัเป็นผูห้ญิงร้อยละ 80 ยงัคงเดินทางไปท างาน

ตามปกติ ไม่สามารถ WFH ได ้จึงมีความเส่ียงติดเช้ือ

ทั้ งจากการเดินทางไปท างานและในระหว่างการ

ท างาน แรงงานหญิงโดยเฉพาะที่เป็นแม่เล้ียงเด่ียวมี

ภาระเล้ียงดูลูกที่ตอ้งเรียนออนไลน์มากขึ้น มีความตึง

เครียดและการใช้ความรุนแรงมากขึ้นในครอบครัว 
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มาลินีเสนอให้ภาครัฐเร่งฉีดวคัซีนให้กบัแรงงาน ให้

การช่วยเหลือเยยีวยาแรงงานอยา่งรวดเร็วและตรงจุด 

และปรับเงื่อนไขการท างานของผูห้ญิงให้มีรายได้

และความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แรงงาน

หญิงสามารถดูแลครอบครัวไดดี้ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหา

ของสงัคมลงไดอี้กดว้ย 

 

จุล จิรา  ค  าปวง จากก ลุ่มผู ้หญิ ง กิ จการ

ท่องเที่ยว กล่าววา่ มคัคุเทศก์เป็นผูห้ญิงประมาณร้อย

ละ 60 ไดรั้บผลกระทบคือ ขาดรายไดม้าแลว้กว่า 2 ปี 

ครอบครัวที่พึ่งพิงรายได้จากภาคท่องเที่ยวเป็นหลัก

จะมีความล าบากมาก บางคนตอ้งขายทรัพยสิ์น ตอ้ง

เปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืน ไม่ไดรั้บเงินชดเชยวา่งงานจาก

กองทุนประกนัสงัคม และจะเป็นอาชีพที่เส่ียงต่อการ

ติดเช้ือจากนกัท่องเที่ยวหากสามารถกลบัมาท างานได ้

ในอนาคตมคัคุเทศก์หญิงอาจเผชิญกบัโอกาสในการ

ท างานที่ ลดลง เพราะ รูปแบบการท่อง เที่ยวจะ

เปล่ียนไป นกัท่องเที่ยวจะมาเป็นกลุ่มใหญ่น้อยลง มี

ความต้องการท่องเที่ยวแบบผจญภัยมากขึ้ น จึง

ตอ้งการมคัคุเทศก์ที่มีทกัษะและร่างกายแข็งแรงมาก

ขึ้น จุลจิรา เสนอว่า รัฐควรจะขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

และท าประกันสุขภาพให้ ควรอนุญาตให้กู ้เงินชรา

ภาพจากกองทุนประกันสังคม และให้ความรู้กับ

แรงงานในอาชีพต่างๆเพื่อจะสามารถด าเนินชีวิตอยู่

กบัโควดิ-19 ต่อไปได ้

เสาวลกัษณ์ ทองก๊วย จากกลุ่มผูห้ญิงท างาน

ที่พิการ กล่าวว่า โควิด-19 ไดซ้ ้ าเติมปัญหาเดิมของ

คนพิการให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การยอมรับหรือทศันคติของสังคมและการถูกเลือก

ปฏิบติั สตรีพกิารเขา้ไม่ถึงวคัซีน ระบบประกนัสังคม 

และ เ งินชด เชยในโครงการ ต่ า งๆของภาค รัฐ 

เสาวลกัษณ์เรียกร้องให้ภาครัฐจดัวคัซีน โรงพยาบาล

สนาม และสถานพกัคอยให้เพียงพอและเขา้ถึงได้

ส าห รับทุกคน  ซ่ึ งในปั จ จุบันคนพิก าร เข้า ถึ ง

โรงพยาบาลสนามไม่ไดเ้พราะไม่สามารถดูแลตวัเอง

ได ้จึงจ าเป็นตอ้งสร้างสถานพกัคอยเอง ในระยะยาว

เสนอใหรั้ฐปรับยทุธศาสตร์ชาติใหม่ รวมถึงกฎหมาย

แรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานที่จะ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก และคนพิการจะท างานใน

โลกดิจิทัลมากขึ้ น นอกจากน้ี ยงัควรปรับเปล่ียน

บทบาทของหน่วยงานรัฐให้สามารถดูแลคน

เปราะบางไดม้ากขึ้น  

สุทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ผูป้ระกอบการหญิง

ในกิจการร้านนวด แม่บา้นท าความสะอาด และรปภ. 

ประสบปัญหาปริมาณงานลดลงเกินคร่ึงหน่ึง แต่ยงั

พยายามรักษาพนักงานไว ้ด้วยการให้หมอนวดไป
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ท างานแม่บ้านท าความสะอาด งาน รปภ. และ

ท าอาหารขายหน้าร้านนวด พบว่า พนักงานหญิงมี

ภาระตอ้งเล้ียงดูลูกมากขึ้นจากการที่ลูกเรียนออนไลน์ 

และหากติดเช้ือแลว้ยงัตอ้งกกัตวัท าให้สูญเสียรายได ้

สุทธิรัตน์เสนอว่า รัฐควรด าเนินการเร่ืองวคัซีนอยา่ง

เร่งด่วน โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงตั้งครรภค์วรไดรั้บการ

ฉีดวคัซีนอยา่งทัว่ถึง เร่งแจกชุดตรวจโควิด-19 ให้กบั

ประชาชน กฎหมายแรงงานควรไดรั้บการพฒันาให้

จ  าแนกตามประเภทแรงงาน กล่าวคือ แยกกฎหมาย

แรงงานชั่วคราวออกจากแรงงานถาวร และการจา้ง

งานไม่ควรกีดกันด้วยเพศไม่ว่าจะในอาชีพหรือ

ต าแหน่งงานใด แต่ควรเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงไดเ้ขา้ไป

มีบทบาทในการท างานมากยิง่ขึ้น 

ครรธรส ป่ินทอง ตวัแทนลูกจา้งท างานบา้น 

กล่าวว่า ลูกจ้างท างานบ้านเป็นผู ้หญิงร้อยละ 99 

ส าหรับ กลุ่มที่พกัอาศยักับนายจา้งประสบกับภาระ

งานที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่ชั่วโมงการท างานมากอยู่

แลว้ พอเกิดโควดิ-19 นายจา้ง WFH ท าใหมี้ภาระงาน

เพิ่มขึ้ น และต้องการให้ดูแลท าความสะอาดเพื่อ

ป้องกนัการติดเช้ือมากขึ้น และถูกขอให้ไม่กลบับา้น

เพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือท าให้ไม่มีวนัหยุด 

ส่วนลูกจา้งที่งานท างานบา้นแบบไปกลบั ร้อยละ 50 

ถูกเลิกจา้งเพราะนายจา้งกลัวจะน าเช้ือมาติดคนใน

บ้าน อีกร้อยละ 50 ถูกลดชั่วโมงการท างานลง 

เน่ืองจากนายจ้าง WFH สามารถดูแลงานบ้าน

บางส่วนเองได้ ในขณะที่ ลูกจ้างก ลุ่ม น้ีมีภาระ

ค่าใชจ่้ายที่เพิม่สูงขึ้นจากการซ้ือหน้ากากอนามยัและ

เจลแอลกอฮอล ์และมีภาระค่าใชจ่้ายที่ตอ้งเล้ียงดูลูกที่

เรียนออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นค่าอาหาร ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์มือถือ และการที่แม่ต้อง

ออกไปท างานท าให้ลูกต้องอยู่ในที่พกัตามล าพัง 

นอกจากน้ี ยงัประสบปัญหาการแข่งขนัในอาชีพที่

เพิ่มสูงขึ้นจากการตกงานของแรงงานจากอาชีพอ่ืน 

ซ่ึงการเปล่ียนอาชีพของลูกจา้งท างานบา้นท าไดย้าก

เพราะขาดการพัฒนาทักษะ อีกทั้ งยงัไม่สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ท าให้ต้องกู้เงินนอก

ระบบ จ่ายดอกเบี้ ยสูง และมีความเครียด ครรธรส

ต้องการให้ลูกจ้างท างานบ้านเข้า ถึงวัคซีน และ

สามารถเขา้ระบบประกนัสังคมมาตรา 33 ได ้เพื่อจะ

ไดรั้บรับสิทธิเงินชดเชยกรณีวา่งงาน  

 

ธนพร วิจันทร์ จากกลุ่มผู ้หญิงในกิจการ

ก่อสร้าง ไดรั้บผลกระทบจากการถูกเลิกจา้ง ซ่ึงอาจ

เป็นผลสืบเน่ืองจากการเป็นผูน้ าสหภาพแรงงานของ

ตนด้วย ส าหรับผลกระทบต่อแรงงานหญิงในภาค
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ก่อสร้าง พบว่า มีภาระเพิ่มขึ้ นจากการเล้ียงดูลูก

เน่ืองจากศูนยเ์ล้ียงเด็กปิด ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการที่

ลูกอยูบ่า้นเพิ่มขึ้น และตอ้งพาเด็กไปท างานก่อสร้าง

ด้วย ท า ให้ เด็ กต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ไ ม่

เหมาะสม นอกจากน้ี พบกรณีหญิงตั้งครรภ์ติดเช้ือ

เสียชีวติท าใหลู้กก าพร้าแม่ตั้งแต่แรกเกิด แรงงานขา้ม

ชาติไม่ไดรั้บการเยยีวยาใดๆจากภาครัฐ และเด็กต่าง

ดา้วติดเช้ือไม่สามารถเขา้ถึงการรักษาไดเ้พราะไม่ได้

อยูใ่นระบบประกนัสังคม และแรงงานหญิงที่ท  างาน

บริการทางเพศเป็นกลุ่มที่ไดรั้บผลกระทบมาก ธนพร 

เสนอว่า ภาครัฐควรให้เงินเยยีวยากับแรงงานที่ตอ้ง

ประสบปัญหาการขาดรายได้และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม

สูงขึ้ น ควรเร่งฉีดวคัซีน จัดเตรียมเตียงสนามให้

เพียงพอ ดูแลความเป็นอยูใ่ห้กบัแรงงานก่อสร้างให้

ถูกสุขลกัษณะ และจดัเตรียมอาชีพใหม่ใหก้บัแรงงาน 

 

Makiko Matsumoto ผูอ้  านวยการด้านการ

จา้งงาน องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) น าเอา

ประสบการณ์จาก ต่างประ เทศมา เ ล่ าให้ ฟังว่ า 

เน่ืองจากผูห้ญิงท างานในภาคบริการจ านวนมาก และ

ภาคบริการไดรั้บผลกระทบมากจากโควิด-19 ท าให้

ผูห้ญิงไดรั้บผลกระทบมาก และผูห้ญิงยงัมีภาระตอ้ง

ท างานดูแลครอบครัวโดยที่ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนอีก

ด้วย ซ่ึงนอกจากมาตรการสาธารณสุข การกระตุ ้น

เศรษฐกิจ มาตรการภาษี และการอุดหนุนค่าจา้งเพื่อ

สนับสนุนการจา้งงานแล้ว ประเทศนิวซีแลนด์เป็น

ประเทศหน่ึงที่มีมาตรการเฉพาะเจาะจงกับผูห้ญิง

ในช่วงโควิด-19 ได้แก่ เงินอุดหนุนบุตรเพื่อช่วย

บรรเทาภาระใหก้บัครอบครัว นอกจากน้ี ยงัมี Family 

violent leave ให้กับครอบครัวที่มีปัญหาภายใน

ครอบครัวให้สามารถลางานไดไ้ม่เกิน 10 วนัโดยไม่

นับรวมกับวันลาประเภทอ่ืนๆ และสามารถปรับ

ชัว่โมงท างานให้ยืดหยุน่ได้เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

เพื่อใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหาภายในครอบครัว ซ่ึง

มาตรการน้ีมีมาก่อนเกิดโควิด-19 แต่มีส่วนช่วยลด

ความตึงเครียดภายในครอบครัวที่ เพิ่มสูงขึ้ นได้

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ เ กิดขึ้ นได้ Makiko มี

ความเห็นว่า จ  าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งให้ความส าคญั

ในเร่ืองสิทธิการท างานและสิทธิในที่ท  างานของ

ผูห้ญิง และควรเน้นย  ้าในเร่ืองการขจดัความรุนแรง

และความคุกคามทางเพศเป็นพิเศษ อีกทั้ งยงัควร

ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะในดา้นการ

ดูแล ไม่ว่าจะเป็นสถานรับเล้ียงเด็ก  สถานดูแล

ผู ้สูงอายุ โรงเรียน โรงพยาบาล และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนับสนุนให้ผูห้ญิง

สามารถมีเวลาออกมาท างานนอกบ้านได้ ซ่ึงการ

สร้างเศรษฐกิจใส่ใจ (Care economy) ในลักษณะ
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เช่นน้ีจะท าให้เกิดการจา้งงานเพิ่มสูงขึ้น และผูห้ญิง

สามารถเขา้ไปมีบทบาทในการท างานเหล่าน้ีดว้ย   

งานสัมมนาในวันแรกจบลงด้วยการให้

ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอ

ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ซ่ึงขอ้มูลและขอ้เสนอ

ของวิทยากรและผู ้เข้าร่วมสัมมนาทั้ งหมดได้ถูก

รวบรวมและน าเสนอในวนัที่สองของงานสัมมนาต่อ

ผู ้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน และผูแ้ทนจากพรรคการเมือง 6 

พรรค คือ พรรคกา้วไกล พรรคพลงัประชารัฐ พรรค

ประชาธิปัตย ์พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย และ

พรรคไทยสร้างไทย เพื่อให้ได้รับฟัง แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และน าไปผลักดันนโยบายให้เกิดผล

เป็นรูปธรรม ดงัมีรายละเอียดของปัญหาและขอ้เสนอ

ที่จ  าเป็นตอ้งติดตามผลต่อไป ดงัน้ี 

 

ปัญหาที่ ผู้หญิงท างานต้องเผชิญในช่วงโค

วิด-19 ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. ปัญหาสุขภาพ มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ 

ไม่สามารถ WFH ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน เกิดความเครียด

จากสภาพปัญหาที่รุมเร้า 

2. ปัญหาเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้าง ลดชั่วโมง

ท างาน ขาดรายได ้ตอ้งขายทรัพยสิ์น หน้ีสินเพิ่มขึ้น 

ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ ยต  ่ า ค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้น จากการที่เด็กอยู่บา้น ไม่ได้ไปโรงเรียน ค่า

ไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าอาหาร 

หนา้กาก เจลแอลกอฮอล์ 

3. ปัญหาครอบครัว ภาระการเล้ียงดูลูกที่ตอ้ง

เรียนออนไลน์  ศูนย์เ ล้ียงเด็กปิด เด็กต้องอยู่ใน

สภาพแวดล้อมและได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม 

ปัญหาความสัมพันธ์กับคู่สมรส ความรุนแรงใน

ครอบครัว ลูกสูญเสียพ่อ/แม่จากการติดเช้ือและ

เสียชีวติ 

4. ปัญหาด้านการท างาน ภาระงานเพิ่มขึ้ น 

จากคนไข้ที่ เพิ่มมากขึ้ น และจากการ WFH ของ

นายจา้ง โอกาสในการท างานในอนาคตลดลง การ

แข่งขนัในอาชีพมากขึ้น ขาดการพฒันาทกัษะท าให้

เปล่ียนอาชีพยาก 

5. ปัญหาเชิงโครงสร้างและสวสัดิการรัฐ 

ปัญหาเดิมของกลุ่มเปราะบาง อันได้แก่ สตรีพิการ 

สตรีตั้งครรภ์ ผูข้ายบริการทางเพศ แรงงานขา้มชาติ

หญิง แรงงานก่อสร้างหญิง แรงงานเพศทางเลือก ถูก
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ซ ้ าเติมให้มีความรุนแรงขึ้น เพราะไม่สามารถเขา้ถึง

ระบบประกนัสงัคมและโครงการเยยีวยาของภาครัฐ  

ข้อเสนอของผู้หญิงท างาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

 ข้อเสนอระยะเร่งด่วน มีจ านวน 8 ข้อ 

1. เร่งฉีดวคัซีนเชิงรุกให้ถ้วนทั่ว โดยกลุ่ม

แรกตอ้งเป็นบุคลากรทางการแพทยแ์ละอสม. แล้ว

กระจายไปยงัประชาชน โดยไม่เลือกสัญชาติ เพิ่ม

โรงพยาบาลสนาม สถานพกัคอย เร่งตรวจโควิดเชิง

รุก และแจกชุดตรวจโควดิ 

2. ใหเ้งินเยยีวยาผูข้าดรายได ้10,000 บาทต่อ

เดือน แบบเขา้ถึงง่าย ถว้นหนา้ ในช่วงปิดเมือง 

3. ให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปี แบบ

ถว้นหนา้ 600 บาทต่อคนต่อเดือน 

4. ให้สิทธิพิเศษกับสตรีมีครรภ์ให้ได้รับ

วคัซีน และปรับภาระงานใหเ้หมาะสม 

5. จดัสถานที่กักตวัส าหรับกลุ่มผูห้ญิงขา้ม

เพศแยกจากผูช้าย  

6. ไม่นบัรวมวนัลาจากการติดโควดิกบัวนัลา

อ่ืน 

7. ระงับการจับกุมแรงงานข้ามชาติจนกว่า

เศรษฐกิจจะฟ้ืนตวั 

8. สนับสนุนให้ผูท้ี่ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ

เขา้ใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 

 

 ข้อเสนอระยะกลาง แบ่งเป็น 3 ด้าน ดงัน้ี 

 ด้านอาชีพ มีจ  านวน 6 ขอ้ 

1. เปิดพื้นที่ให้สามารถกลับไปประกอบ

อาชีพได ้โดยมีมาตรการป้องกนั 
2. ให้ทุนให้เปล่าในการประกอบอาชีพ

ขนาดเล็ก 

3. ใหกู้เ้งินจากกองทุนประกนัสงัคม ปลอด
ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต  ่า 

4. จา้งงานผูห้ญิงดูแลคนในชุมชน 

5. จดัเตรียมอาชีพใหม่ให้กับแรงงาน จัด
ใหมี้การพฒันาฝีมือโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

6. ปรับค่ าตอบแทนให้ เ ป็นธรรม
ส าหรับอาชีพพยาบาล สนับสนุนความกา้วหน้าทาง

วชิาชีพ และฟ้ืนฟูสุขภาพให้กบับุคลากรที่ติดเช้ือ ให้

สามารถกลบัไปท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงัเดิม 
หรือปรับเปล่ียนงานใหเ้หมาะสม 

 ด้านสุขภาพ มีจ  านวน 4 ขอ้ 
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1. ปรับสภาพที่อยูอ่าศยัของแรงงานก่อสร้าง

ใหเ้หมาะสม 

2. ประกนัสุขภาพให้กบัแรงงานอิสระที่ตอ้ง

ประกอบอาชีพเส่ียงติดเช้ือ เช่น มคัคุเทศก ์คนขบัรถ 

3. ติดตามฟ้ืนฟูผูป่้วยโควิดที่หายแล้ว และ

เปิดสายด่วนใหค้  าปรึกษาสุขภาพกายและจิต 

4.  ประชาสัมพันธ์สถานบริการยุติการ

ตั้ งครรภ์ของรัฐ แนวปฏิบัติการท าแท้งปลอดภัย 

ขยายจ านวนสถานบริการยติุการตั้งครรภ ์

 

 ด้านระบบ กฎหมาย และการคุ้มครอง

ทางสังคม มีจ  านวน 4 ขอ้ 

1. ปรับแกก้ฎหมายแรงงาน ไดแ้ก่ การ
ลาคลอดของบิดา การแยกกฎหมายแรงงานชั่วคราว 

แรงงานแพลตฟอร์ม แรงงานนอกระบบ ออกจาก

กฎหมายแรงงาน 
2. ใหค้วามรู้เร่ืองสิทธิสวสัดิการแรงงาน 

3. ปรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้

สามารถน าเงินสงเคราะห์บุตรมาเล้ียงดู
พอ่แม่ได ้

4. บูรณาการการท างานและเช่ือมโยง

ขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานรัฐ 

 ข้อเสนอระยะยาว มีจ านวน 5 ข้อ ดงัน้ี 

1. ปรับเงื่อนไขการท างานของแรงงาน

หญิงให้มีรายได้และความมั่นคงใน
อาชีพมากยิง่ขึ้น 

2. ขยายประกันสังคมให้คนท างานทุก

อาชีพ  
3. มีหน่วยงานเฉพาะภายใต้กระทรวง

แรงงานดูแลแรงงานหญิง 
4. สร้างการมีส่วนร่วมขององคก์รแรงงาน

ต่างๆกบัภาครัฐ 

5. วางแผนยุทธศาสตร์ชา ติใหม่  ปรับ
กฎหมายให้ทันสมัย และปรับระบบ

ราชการใหมี้ประสิทธิภาพ 

 วนัที่  26 กรกฎาคม 2564 ได้มีการเสวนา 

‚แผนฟ้ืนฟูอาชีพจากโควิดกับผู้หญิง‛  โดยไดมี้การ

น าเสนอความเห็นหน่วยงานรัฐและฝ่ายการเมืองต่อ

ข้อ เสนอแนะของผู ้หญิ ง  รวม ถึ งก า รจัดสรร

งบประมาณ การจดัท าแผนเยยีวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

ใหแ้ก่ผูห้ญิงความเห็นหน่วยงานรัฐและฝ่ายการเมือง

ต่อขอ้เสนอแนะของผูห้ญิง 

 สุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการ

แรงงาน (ส.ส. บญัชีรายช่ือพรรคก้าวไกล) กล่าวว่า 

การที่ไดท้  างานและเป็นผูน้ าแรงงานมากว่า 30 ปี ได้

เห็นการท างานของผูห้ญิงซ่ึงเป็นเพศที่ท  างานและมี
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ความละเอียดอ่อนมาก เป็นเพศที่ท  างานที่อดทนมาก 

การท างานในช่วงโควิด-19 และมีปัญหามากส าหรับ

ผู ้หญิง ในช่วงน้ีที่ มีการตั้ งครรภ์ ผู ้หญิงก็ได้รับ

ผลกระทบมาก แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้ผูห้ญิง

ตั้งครรภมี์การยา้ยการท างานให้ปลอดภยั และปัญหา

ของโควดิมีผลกระทบกบัผูห้ญิงตั้งครรภซ่ึ์งตอ้งมีการ

จดัการใหผู้ห้ญิงกลุ่มน้ีไดมี้การฉีดวคัซีนโดยเร็ว การ

ตั้งครรภ์ตอนน้ีศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ควรมีการ

แก้ปัญหาให้กับผู ้หญิงหยุดงานโดยได้รับค่าจ้าง 

ขอให้ท  างานที่บา้นได้หรือไม่ และผูห้ญิงตอ้งมีการ

ท างานรายได้ต  ่ าต้องมีการท าโอที  การท างานที่

ยาวนานอาจมีความไม่ปลอดภยัได้ ซ่ึงรายได้นั้นมี

ความส าคญัอยา่งมาก  

 ผู ้หญิงต้องท างานเท่าเทียมกับผู ้ชายแล้ว

ผูห้ญิงก็ตอ้งท างานหนักมาก และรับผิดชอบสูง ตอ้ง

หารายไดส่้วนหน่ึงมาเล้ียงครอบครัว การที่ค่าจา้งต ่า

ท  าให้ผูห้ญิง หรือครอบครัวแรงงานตอ้งส่งลูกไปให้

พ่อแม่เล้ียง ยิ่งช่วงโควิดที่กระทบกันทั้งรายได้การ

งานท าให้กระทบทุกคนทั้งครอบครัวผูห้ญิงมีภาระ

เพิม่มากขึ้น ระบบสวสัดิการที่ไม่รองรับท าให้ผูห้ญิง

แรงงานตอ้งใช้ชีวิตล าบากมาก หากเขาไม่มีงานท า 

หรือค่าจา้งที่ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต วนัน้ีผูห้ญิง

จ านวนมากตัดสินใจไม่ตั้ งครรภ์ ไม่มีลูกเพราะไม่

พร้อม ท่ามกลางความไม่มัน่คง กรณีโรคระบาด และ

ความเส่ียงต่อการมีงานท า ทั้ งที่ประเทศต้องการ

แรงงานต้องการบุคลากรที่ มี คุณภาพ แต่ว่า เ งิน

อุดหนุนเด็กที่ไม่ถือเป็นสวสัดิการส าหรับเด็กทุกคน

เท่ากัน สวสัดิการเด็กที่ไม่ได้การดูแล ปัญหาใหญ่

มากทางสงัคมที่ตอ้งไดรั้บการดูแลทางนโยบาย 

 

  แพทยห์ญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชี

รายช่ือ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ปัญหาแรงงานหญิง

ที่กลับมาจากมาเลเซียจ านวนมากหลังปัญหาการ

ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกนัทั้งครอบครัว 

ซ่ึงขอ้เสนออยา่งกรณีเงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้าที่

ภาคประชาชนเสนอมาแล้วที่สภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึง

ทุกพรรคการเมืองลงมารับขอ้เสนอและเห็นดว้ยกับ

การที่จะใหมี้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหนา้ ซ่ึงตอ้งดูว่า

เด็กตอนน้ีอยูท่ี่ไหน 

 ประเด็นของผูห้ญิงนั้นมีการฉีดวคัซีนไดทุ้ก

คนในส่วนของด่านหนา้ในส่วนภาคใตใ้นพื้นที่ยงัไม่

มี แต่ปัญหา คือมีวคัซีนให้ฉีดแต่เขาไม่ไปฉีดกันใน

ส่วนด่านหนา้ กรณีคนตั้งครรภก์็ให้ฉีดวคัซีนอยูแ่ลว้ 

แต่จ  านวนวคัซีนยงัเป็นปัญหาที่อาจมีปริมาณยงัไม่

เพยีงพอครอบคลุมทุกคนซ่ึงก็ตอ้งรอกนัอยูแ่ละก าลงั
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จะเขา้มาคิดว่าน่าจะไดค้รบทุกคน ซ่ึงหากมีชุดตรวจ

คดักรองเบื้องตน้ก็จะดีมากหากไดมี้การให้ทัว่ถึงทุก

คน และการดูเร่ืองเงินช่วยเหลือเยยีวยา 10,000 บาท 

ตามข้อเสนอคงต้องมาดูเ ร่ืองเงินกู้ ส่วนพ.ร.บ.

งบประมาณ 2565 หลายกระทรวงไม่ไดมี้เร่ืองโควิด

มาให้พิจารณาเลย มีสวทช.ที่ มีการน า ร่องเ ร่ือง

ววิฒันาการใหม่ๆมาใชใ้นครอบครัว  

 

 มนตรี มณีรัตน์ กรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มีแนวปฏิบติัให้

สถานประกอบการเฝ้าระวงัในการระบาดของโควิด-

19 และมีพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปทุกสถาน

ประกอบการ และมีการจดัการบบัเบิ้ลแอนด์ซีล ซ่ึงก็

มีเจ้าหน้าที่แนะน าส่งเสริม และกรณีที่เสนอว่าจะ

ไม่ให้น าวนัลาป่วยจากกรณีโควิดมาเป็นวนัลาได้

หรือไม่นั้น คือว่ากรณีการป่วยโควิดจะมีการลา 14 

วนั และมีการกักตัวอีก 14 วนั ซ่ึงก็เป็นวนัลาป่วย 

หากจะไม่ให้เป็นวนัลาก็ขึ้นอยูน่ายจา้ง กบัลูกจา้งตก

ลงกนั ทางประกนัสงัคมใหเ้ป็นเหตุสุดวสิยัหากตอ้งมี

การหยดุงานทั้งหมดเม่ือติดโควดิ แต่ดว้ยสถานการณ์

การจา้งงานใหม่มีแอพพลิเคชัน่และการจา้งงานเหมา

ค่าแรง ผูรั้บงานไปท าที่บา้น แรงงานนอกระบบ การ

จา้งงานระบบออนไลน์ก็มีทั้งได้รับการดูแลบา้งใน

ส่วนของผูรั้บงานไปท าที่บา้น แต่ว่า LINE MAN 

GrabFood ก็มีการร้องเรียนเร่ืองการจ้างงาน และ

กระทรวงแรงงานโดยกรมได้มีการเจรจาต่อรอง

ให้กับGrabและ LINE MAN ใช้ระบบแรงงาน

สมัพนัธเ์ขา้ไปดูแล  

 ในงานที่มีการประกอบการ อยา่งประมงก็มี

การดูแลอยู ่และการที่เสนอใหมี้การดูแลแรงงานหญิง

โดยเฉพาะทางกรมก็มีฝ่ายดูแลแรงงานหญิง และเด็ก 

และยงัมีกฎหมายคุม้ครองแรงงานที่ก  าหนดไวเ้ป็น

หมวดว่าอะไรผูห้ญิงท าได้ และท าไม่ได้ และมีการ

ก าหนดให้นายจา้งเปล่ียนงานผูหญิงที่ตั้งครรภ์ให้มี

ความปลอดภยั และไม่ใหเ้ลิกจา้งผูห้ญิงท างานขณะที่

มีการตั้งครรภ ์และสภาพแวดล้อมในการท างานนั้น

ไม่ต่างกัน นอกจากแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีการ

ดูแลคุ้มครอง  กรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็ มี

เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ

ลูกจา้งที่ไม่ไดรั้บเงินชดเชยตามกฎหมาย 

 ย ัง มี เ ร่ืองแค้ม ป์คนงานที่ มี ประกาศให้

นายจ้า งจัดกา รที่ พ ัก ให้กับ ลูก จ้า ง  โดยมี กา ร

ก าหนดการอ านวยความสะดวก มีการก าหนดขนาด

ของที่พกั และหอ้งน ้ า ใหถู้กสุขอนามยัแลว้ดว้ย 
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 ผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

จงัหวดัศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า การได้รับ

ผลกระทบ ผูห้ญิงไดรั้บผลกระทบมานานแลว้ ผูห้ญิง

ได้รับผลกระทบมากในกรณีการทวงคืนผืนป่า เม่ือ

สามีที่เป็นเสาหลกัถูกจบัผูห้ญิงเดือดร้อนมากเม่ือขาด

ผูน้ าครอบครัว และเม่ือเกิดการระบาดของโควิด-19 

ผูห้ญิงกระทบมากขึ้ นยิ่งเม่ือต้องตกงาน และกลับ

บา้นมาใชชี้วติที่บา้นต่างจงัหวดั บางคร้ังไดพ้บผูห้ญิง

ที่ป่วยเอง หรือตอ้งดูแลคนป่วย ดูแลครอบครัว รู้สึก

ถึงความเดือดร้อนอยา่งมาก วนัน้ีพ.ร.บ.งบประมาณ

ที่มีการอภิปรายผา่นไปแลว้ การจดัสรรงบประมาณก็

ไม่ไดส้อดคล้องกบัสภาวะปัจจุบนัที่มีโควิดระบาด

เลย และไม่เคยมีการค านึงถึงงบประมาณที่แกปั้ญหา

เด็ก และผูห้ญิงเลย เช่นไม่มีเงินอุดหนุนเด็ก ส่งเสริม

ดูแลผูห้ญิงในภาวะยากล าบาก ซ่ึงตอ้งมีการช่วยกัน

ส่งเสียง ภาคอีสานเศรษฐกิจแย่มาก่อนโควิด ตอนน้ี

โควิดมาก็แย่มากขึ้น และภาพของพ่อไปทางแม่ไป

ทาง ไปท างานหาเงินทิ้งเด็กไวใ้ห้คนแก่ที่บา้นเล้ียง 

ภาพเด็กติดเกม ทุกขย์ากเด็กไม่มีคุณภาพ ท าอยา่งไร

กนั ช่วงน้ีพ่อแม่กลบัมาก็ไม่มีที่ท  ากินไม่มีน ้ าท  านา

เงินไม่มีกระทบกันทุกคน โควิดมาก็กระทบมาก

จริงๆ เด็กป้ัมเด็กเซเวนสอบถามรัฐมนตรีแรงงานว่า

เม่ือไรจะไดรั้บวคัซีนมาตรา 33 เม่ือเขาก็อยูใ่นระบบ

ประกนัสังคมตอ้งเจอคนจ านวนมากเขาเส่ียงเช่นกัน

วนัน้ีเขายงัไม่ไดว้คัซีน รัฐบาลตอบวา่ยงัไม่ไดต้อ้งให้

พื้นที่เส่ียงก่อนแล้วจงัหวดัไหนไม่เส่ียงบา้ง วคัซีน

ตอ้งมาแลว้  

 

 ชมพนุูท นาครทรรพ ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 

พรรคประชาธิปัตย ์กล่าวว่า การท างานภาคบริการที่

ท  างานกลางคืนของผูห้ญิงมีความเส่ียงและมีการด่ืม

แอลกอฮอล ์ซ่ึงเป็นปัญหาท าใหมี้การใชค้วามรุนแรง

กนัมากขึ้น เม่ือตอนน้ีท างานท ามาหากินไม่ได ้คนที่

เลิกท างานก่อนใครแต่วา่ไม่มีการเยยีวยา การหยา่ร้าง

ก็เพิม่มากขึ้น และการล่วงละเมิดทางเพศก็เพิ่มขึ้น ซ่ึง

ไดมี้การพดูคุยกบั ศบค. และ พม. ในเร่ืองการเยยีวยา 

กลุ่มคนท างานกลางคืน การเยยีวยาเด็ก และกลุ่มนอก

ระบบเศรษฐกิจที่ให้ได้รับการเยียวยามากขึ้น และ

เร่ืองวคัซีนได้มีการแจง้ถึงความเส่ียงให้มีการตรวจ

คดักรองใหก้ลุ่มความเส่ียงกลุ่มน้ีไดรั้บการฉีดวคัซีน

ต่อไป ในกลุ่มคนท างานกลางคืน 

 ธิดารัตน์ ยิง่เจริญ พรรคไทยสร้างไทย กล่าว

ว่า ผูห้ญิงตกงานจ านวนมาก และการที่จะกลับเข้า

ท างานไดน้อ้ยกว่าผูช้าย และคนที่ท  างานในซุปเปอร์
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มาร์เก็ตก็เป็นปัญหาอยา่งมาก ซ่ึงปัญหาหลกัตอนน้ีก็

คือเร่ืองการเขา้ถึงวคัซีนซ่ึงเขา้ใจว่าฉีดช้ามาก และ

กลุ่มผูห้ญิงตั้ งครรภ์ ก็ยงัไม่ได้ได้รับวคัซีนทุกคน 

และกรณีการเยียวยาก็มีการเสนอมามากขึ้นตอนน้ี

หลากหลายอาชีพที่เสนอมา และกรณีเด็กเล็กควร

ได้รับเงินอุดหนุนถ้วนหน้าก็ต้องดูในช่วงโควิดที่

กระทบนั้นอยา่งไร และเด็กที่ตอ้งเรียนออนไลน์ ซ่ึง

เป็นปัญหากันมาก ซ่ึงหลายประเทศมีการเร่งฉีด

วคัซีนให้กับเด็กแล้วแต่ว่า ประเทศไทยยงัไม่ได้

วคัซีน ปัญหาการตกงานก็ยงัไม่สามารถกลับเข้า

ท างานได้ และควรมีการเร่งในการที่พฒันาทกัษะ

ฝีมือ หรือท าใหผู้ห้ญิงสามารถมีงานท าให้ได ้โควิดก็

กระทบกบัแรงงานทุกกลุ่มจริงๆซ่ึงตอ้งช่วยกนัดูแล 

และในส่วนของกลุ่มเปราะบางผูห้ญิงพิการ ผูห้ญิง

ตั้งครรภ ์ผูห้ญิงกลุ่มน้ีถือว่าเปราะบางมากที่ตอ้งยิ่ง

ช่วยในการดูแลดว้ย 
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สถิติจ านวนผู้ประกนัตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 
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เครือข่ายเด็กเท่ากัน 336 องค์กร ยื่นส.ส.ทุก

พรรค เร่งนายกฯจดังบประมาณเงนิอุดหนุนให้

เดก็เลก็ถ้วนหน้า 

 

 วนัที่19 สิงหาคม2564 ที่สภาผูแ้ทนราษฎร 

คณะท าง านและ เค รือข่ า ยสนับสนุนนโยบาย

สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ได้ยื่น

หนังสือต่อผูแ้ทนราษฎรพรรคการเมืองทั้งฝ่ายคา้น

และฝ่ายรัฐบาลโดยมีรายช่ือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

ที่ออกมารับหนังสือดังน้ี นายเกียรติ สิทธิอมร ส.ส.

บญัชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย ์(ปชป.) นายสุทิน 

คลงัแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพือ่ไทย (พท.) และ

นายอาดิลนั อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา พรรคพลงัประชา

รัฐ (พปชร.) น.ส.เพชรดาว โตะ๊มีนา ส.ส.บญัชีรายช่ือ 

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.

บัญชีรายช่ือ  พรรคก้าวไกล (ก .ก . )  พ.ต .อ .ทว ี

สอดส่อง ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคประชาชาติ (ปช.) 

นายโกวิทย ์พวงงาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลัง

ทอ้งถ่ินไท  พร้อมทั้งไดเแถลงถึงนายกรัฐมนตรี พล

เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ‚ขอให้นายกรัฐมนตรี

สนับสนุนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบ

ถ้วนหน้า ตามมติ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนแห่งชาติ(กดยช.) และมีมาตรการด้าน

ป้องกันและ เยี ยวยา เด็ ก เล็ กอ ายุ  0– 6  ปี  จาก

สถานการณ์โควิด-19‛ 

 นางสุนี ไชยรส ในนามคณะท างานและ

เครือข่ายผูห้ญิงและเด็กราว 400 องคก์ร  โดยกล่าวว่า 

ไดมี้ผูแ้ทนส่วนหน่ึงเขา้มาร่วมยืน่หนังสือวนัน้ี จาก

การที่กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด า เนิน

โครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่

ปี 2558 และขยายความคุม้ครองแก่เด็กเล็กมาอย่าง

ต่อเน่ือง ปัจจุบนัขยายความคุม้ครองเด็กแรกเกิด 0–6 

ปี ในวงเงิน 600 บาท/คน/เดือน ในกลุ่มที่มีรายได้

เฉล่ียต่อครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี  ในปี 

2564 ได้สนับสนุนเด็กเล็กไปประมาณ 2 ล้านคน 

คณะท างานขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุน
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เด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า ประกอบดว้ย องคก์รภาคประชา

สงัคมที่ขบัเคล่ือนงานในประเด็นเด็ก เยาวชน สตรี ผู ้

พิการ เครือข่ายแรงงานทั้ งใน/นอกระบบ และ

นกัวชิาการซ่ึงปัจจุบนัมีองคก์รสนบัสนุน 336 องคก์ร

ทั่วประเทศ มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเปล่ียนแปลง

นโยบายให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าถึง

นายกรัฐมนตรีและกระทรวงพฒันาสังคมฯอย่าง

ต่อเน่ือง และมีความยินดีอย่างยิ่งที่มติการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ (กดยช.)ได้สรุปถึง 2 คร้ัง[1] เห็นชอบ

นโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้า 

แก่เด็กเล็กอายุ 0-6ปี เดือนละ 600 บาท/คน/ปี  โดย

เร่ิมในปีงบประมาณ 2565  แต่รัฐบาลกลับเสนอร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ไวเ้พียง 16,000 ลา้นบาท 

โดยไม่ไดเ้สนองบประมาณแก่เด็กเล็ก 4.2 ลา้นคนทัว่

ประเทศตามมติ กดยช. ซ่ึงเพิ่มงบประมาณปี 65 อีก

เพียงประมาณ 15,000 ล้านบาทเท่านั้นก็จะสามารถ

อุดหนุนเด็กเล็กเพิม่อีกถึง 2.2 ลา้นคนแบบถว้นหนา้ 

 ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 

ที่รุนแรงมาก มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดคนจนใหม่และภาวะคนว่างงานเพิ่มอยา่งรวดเร็ว 

ครอบครัวที่มีเด็กเล็กอาย ุ0-6  ปีไดรั้บผลกระทบทาง

เศรษฐกิจสัดส่วนที่สูงกว่าครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก 

เช่น รายได้ลดมากกว่า 81%  และมีรายจ่ายเพิ่มขึ้ น

กวา่ 50%  เป็นหน้ีนอกระบบเพิม่ขึ้น เด็กเล็กเขา้ไม่ถึง

บริการด้านสวสัดิการสังคมและสาธารณสุข  ศูนย์

พ ัฒนา เด็ ก เล็ ก ปิด ส่งผล ต่อการ เ กิดภาวะขาด

สารอาหาร ทุโภชนาการ ปัญหาพัฒนาการทาง

ร่างกาย และสมอง เส่ียงต่อปัญหาความรุนแรงและ มี

จ  านวนเด็กเล็กที่ได้รับเช้ือโควิด 19 และเสียชีวิต

เพิ่มขึ้น ครอบครัวก็ได้รับเช้ือโควิด-19 จ านวนมาก  

สถานการณ์ยากล าบากน้ี จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่รัฐบาล

ตอ้งเร่งรัดนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอาย ุ

0-6ปีแบบถ้วนหน้า ซ่ึงผ่านมติ กดยช.แล้วให้จัด

สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้าเดือนละ 

600 บาทต่อคนต่อเดือนด าเนินการในปีงบประมาณ 

2565 

 มติคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) (คร้ังที่ 1) มติเม่ือวนัที่ 2 

กรกฎาคม 2563: เห็นชอบในหลกัการให้เงินอุดหนุน

เด็กอาย0ุ-6  ปีเดือนละ 600 บาท แบบถ้วนหน้า เร่ิม

ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คร้ังที่ 2) 

มติเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563: เห็นชอบต่อแนวทาง

จดัสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก อายุ 0-6 ปี แบบ

ถว้นหน้า เดือนละ 600 บาท  โดยเร่ิมด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2565 

 ทางเครือข่ายฯ ไดมี้การรณรงคแ์ละผลกัดัน

นโยบายน้ีมาอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดได้จดัเวทีทุกภาค

ประเมินสถานการณ์เด็กเล็กซ่ึงยงัมีการตกหล่นจาก

การเขา้ถึงเงินอุดหนุนเด็กเล็กมาโดยตลอดประมาณ
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ร้อยละ 30  ซ่ึงหนทางแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ที่สุด คือ   ตอ้งยกเลิกนโยบายคดักรองแบบเจาะจง

สงเคราะห์คนจน   แต่ตอ้งใหเ้ป็นสวสัดิการแบบถว้น

หน้าเหมือนเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ การเรียนฟรี 12 ปีซ่ึง

เป็นระบบสวสัดิการขั้นพื้นฐานที่จ  าเป็น ในแต่ละ

ภูมิภาคได้จดัท าแถลงการณ์เรียกร้องสวสัดิการเงิน

อุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าภายในปีงบประมาณ 

2565 ถึงนายกรัฐมนตรี ให้เห็นความส าคญัของการ

ให้สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าเป็น

พื้นฐานดา้นการคุม้ครองทางสงัคม ซ่ึงมีผลการศึกษา

ของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวลั

โนเบลในปี 2542  ยนืยนัว่า เป็นการลงทุนที่คุม้ค่าแก่

สังคมในระยะยาวและให้ผลตอบแทนกลบัคืนมาใน

อนาคต 7-10 เท่า 

 คณะท างานฯ ในนามเครือข่ายเด็กเท่ากนั ขอ

เรียกร้องนโยบายและมาตรการต่อนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐบาลดงัต่อไปน้ี 

 ด้านนโยบาย 

 1.  ขอให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

ผ่านมติและจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 

2565  ตามนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก

แบบถ้วนหน้าให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ(กดยช.) 

ที่เห็นชอบในหลกัการและแนวทางการจดัสวสัดิการ

เงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปี จ  านวน 600 บาท ต่อ

คนต่อเดือนแบบถว้นหนา้ 

 มาตรการเชิงป้องกันและช่วยเหลือเยียวยา

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

 2.  มาตรการเชิงรุก: ครอบครัว ผู ้มี ส่วน

เก่ียวขอ้งและบุคลากรที่ตอ้งดูแลเด็กเล็ก ตอ้งได้รับ

การฉีดวัคซีนโดยเร็ว รวมทั้ งมีมาตรการกระจาย

อุปกรณ์ป้องกันส าหรับเด็กเพื่อคุ ้มครองเด็กเล็ก 

มาตรการส่งเสริมดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัลด

ความเส่ียงต่อการไดรั้บเช้ือโควดิ -19 นอ้ยที่สุด  

 3.  มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

เด็กเล็ก การดูแลด้านอาหารและส่งเสริมโภชนาการ

แก่เด็กเล็กให้เข้าถึงบริการได้อย่างเต็มที่  รวมทั้ ง

เสริมสร้างพฒันาการให้แก่เด็กเล็กระหว่างรอศูนย์

พฒันาเด็กเล็กฯ เปิดบริการ 

 คณะท างานฯ หวงัอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะเร่ง

รีบด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 

 นายเกียรติ สิทธิอมร ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรค

ประชาธิปัตย ์(ปชป.)  ไดเ้ป็นผูแ้ทนส.ส.ที่ออกมารับ

หนังสือว่า ในประเด็นน้ีทุกพรรคเห็นร่วมกันเม่ือ

ได้ รับจดหมายที่ ยื่นมาจะน า เ ร่ือ งดังก ล่ าวไป

ด าเนินการในพรรคการเมืองเพื่อการผลกัดนัคิดว่าไม่

น่าจะยาก ดว้ยมติเร่ืองพ.ร.บ.งบประมาณผ่านไปแลว้ 

และยงัมีมติคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและ
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เยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) โดยนายจุรินทร์ ลักษณ

วศิิษฏ ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบแลว้ 

แน่นอนว่า ส.ส.ทุกพรรคก็สนับสนุนดว้ยเหมือนกนั 

เพยีงแต่วา่จะจดัสรรงบประมาณกนัอยา่งไรง่ายๆเลย

คิ ด ว่ า ง บก ล า งที่ มี อ ยู่ แ ล ะ อ ยู่ ใ น อ า น า จข อ ง

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการอนุมติักนัได ้

ส.ส.ก็ต้องช่วยกันส่งเสียงดังๆ เช่นเดียวกับที่ภาค

ประชาชนไดส่้งเสียงมากแลว้ 

 นางสาววรรณวภิา ไมส้น สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร สัดส่วนปีกแรงงาน พรรคก้าวไกล กล่าวว่า 

เม่ือในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ งบประมาณราย จ่ ายประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่สามารถที่จะพิจารณา

เพิ่มเติมเร่ืองงบประมาณเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า

ได้แล้ว ก็เห็นด้วยกับการที่จะมีการใช้งบกลางมา

จดัสรรให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้า เพื่อให้

เด็กไดรั้บการดูแลที่ดีก่อนเขา้สู่วยัเจริญเติบโต 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี ) 

แรงงานไทรอัม พ์  บุ กกระทรวงทวง เ งิน

ช่วยเหลอืลูกจ้าง หลงันายจ้างปิดกจิการไม่จ่าย

ค่าชดเชย 

 เม่ือวนัที่ 18 สิงหาคม 2564 สหภาพแรงงาน

ไทรอมัพอิ์นเตอร์เนชัน่แนลแห่งประเทศไทย น าโดย

นางจิตรณวชัรี พะนัด ประธานสหภาพฯและคนงาน

ที่ได้รับผลกระทบ ไดเ้ดินทางไปกระทรวงแรงงาน

เพื่อยื่นหนัง สือ ถึงนายสุชา ติชมก ล่ิน รัฐมนตรี

กระทรวงแรงงาน เพื่อทวงถามความคืบหน้าการ

ด าเนินการช่วยเหลือลูกจ้างได้รับผลกระทบจาก

นายจา้งปิดกิจการ 

 

 ตามที่บริษทั บริลเลียนทอ์ลัไลแอนซ์ไทย โก

ลบอล จ ากัด (BRILLIANT ALLIANCE THAI 

GLOBAL LTD.) เป็นบริษทัขา้มชาติมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท บริษทัรับจา้งตดัเยบ็เส้ือผา้ชุดช้นัใน

สตรียีห่้อดงั เช่น วิคตอเรียซีเครท (Victoria Secret) ,

ทอริด (Torid), LGBT, ฯลฯ ตั้งอยู่ในซอย 7 นิคม

อุตสาหกรรมบางพลี ต.บาง เสาธง อ.บางเสาธง จ.

สมุทรปราการ ได้ประกาศปิดกิจการเม่ือวันที่ 11 

มีนาคม 2564 ท าให้ลูกจา้งจ านวน 1,388 คนตกงาน

ทนัทีโดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าโดยไม่จ่ายเงิน

ค่าชดเชย ค่าจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าวนัหยุด

พกัผ่อนประจ าปีและเงินอ่ืนๆที่ลูกจา้งมีสิทธ์ิได้รับ

ตามกฎหมาย 
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 เม่ือถูกนายจา้งปิดกิจการลูกจา้งได้ไปเขียน

ค าร้อง คร. 7 พนักงานตรวจแรงงานส านักงาน

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมุทรปราการ

ได้สอบสวนข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐาน

เอกสารที่เก่ียวขอ้งและออกค าสั่งที่ 119/2564 เร่ือง 

ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลาในวนัท างาน ค่าจา้งแทนการบอก

กล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้าง ส าหรับวันหยุด

พกัผ่อนประจ าปีโบนัสและเบี้ ยขยนัโดยให้นายจา้ง

บริษทับริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ไทย โกลบอล จ ากัด 

จ่ายเงินต่างๆที่ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

242,689,862.71 บาท (สองร้อยส่ีสิบสองลา้นหกแสน 

แปดหม่ืนเกา้พนัแปดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ด

สตางค)์ พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ

สิบห้าบาทต่อปีจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน ขณะน้ี

นายจา้งยงัไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าว

ล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจา้ง ส าหรับวนัหยุดพกัผ่อน

ประจ าปีโบนสัและเบี้ยขยนัใหก้บัลูกจา้ง 

 ความเดือดร้อนของลูกจ้างที่นายจ้างไม่

จ่ายเงินทั้งก่อนและหลงัพนักงานตรวจแรงงานออก

ค าสั่ง สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่น        

แนลแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นตวัแทนของลูกจา้งได้

เข้าพบและยื่นหนัง สือ ต่อ  นายสุชา ติ  ชมก ล่ิน 

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (ลงวันที่  12 มีนาคม 

2564)พลเอกประวติร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

(วนัที่ 28 เมษายน 2564) เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือ

ลูกจา้ง โดยมีขอ้เรียกร้อง 4 ขอ้ 

 นบัจากวนัที่ลูกจา้งถูกเลิกจา้งผา่นมา 6 เดือน

กวา่ ลูกจา้งมีความเดือดร้อนอยา่งแสนสาหัสมากกว่า 

สถานการณ์ปกติหลายเท่าเม่ือสถานการการณ์แพร่

ระบาดโรคโควดิ 19 กลบัมาระบาดอีกคร้ัง เหตุการณ์

การเลิกจา้ง คร้ังน้ีไม่ได้ส่งผลเฉพาะคนงาน 1,388 

คนเท่านั้ น คนในครอบครัวเขาเหล่านั้ นก็ได้รับ

ผลกระทบด้วยหลายพนัคน ลูกจา้งทุกคนอยู่ในวยั

ท างานมีภาระที่ตอ้งรับผิดชอบ เช่น ลูกเรียนหนังสือ

ดูแลพ่อ แม่ที่ชรา ผ่อนบา้น ผ่อนรถ ค่าอาหารในแต่

ละวนั สินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆที่จ  าเป็นตอ้งใชต่้อ

การด ารงชีพมีการปรับราคาสูงขึ้น หลาย ครอบครัว

ตอ้งกูห้น้ีนอกระบบ ยอมที่จะจ่ายดอกเบี้ยรายวนัที่สูง

มากเพื่อให้มีชีวิตอยู่ให้ได้รายรับที่เคยได้จากการ

ท างานวนัน้ีไม่มี เม่ือถูกเลิกจ้างกลับไม่ได้รับเงิน

ค่าชดเชยทั้ งๆที่ เป็นสิทธิที่ ลูกจ้างควรได้รับตาม

กฎหมายทนัทีที่ถูกเลิกจา้ง 

 จะหางานใหม่ก็ไม่ มีที่ไหนรับเน่ืองจาก

ลูกจา้งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงและอายมุากแลว้ และใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ยิ่งซ ้ าเติม

ลูกจา้งที่ตกงานเพราะลูกจา้งมากกว่า 90 % ยงัไม่ได้

ฉีดวัคซีน เงินเยียวยาที่ รัฐบาลแจกก็ไม่ได้รับถึง

ขณะน้ีลูกจ้างย ังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ติดตาม

นายจา้งใหน้ าเงินค่าชดเชย ค่าจา้งแทนการ บอกกล่าว
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ล่วงหน้า ค่าจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 

โบนัสและเบี้ ยขยนัตามที่พนักงานตรวจแรงงาน 

ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สมุทรปราการ ออกค าสั่งให้นายจา้งจ่ายให้ลูกจา้งแต่

อย่างใด สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่น     

แนลแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนทวงถามความ

คืบหน้าต่อท่านฯ สุชาติชมกล่ิน รัฐมนตรีกระทรวง

แรงงาน ว่าการติดตามนายจ้างให้น าเงินมาจ่ายให้

ลูกจ้างขณะน้ีด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว และ

อยากทราบว่าขอ้เรียกร้องที่ได้ยื่นวนัที่ 28 เมษายน 

2564  จ านวนทั้ งหมด 4 ข้อนั้ นท่ านฯได้  ช่ วย

ด าเนินการหรือไม่อย่างไร หากยงัมิได้ด าเนินการ

ขอให้ท่านฯช่วยด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้

ลูกจา้งไดรั้บ เงินค่าชดเชย ค่าจา้งแทนการบอกกล่าว

ล่วงหน้า ค่าจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี

โบนสัและเบี้ยขยนั เพือ่จะไดบ้รรเทาความเดือดร้อน

ของลูกจา้งต่อไป 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี ) 

เรียกร้องนายกฯแก้ปัญหา 13 กรรมการสหภาพ
รถไฟฯ โดนคดลีะทิง้งาน 

 เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับสมาพนัธ์แรงงาน

รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์แถลงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี 

กรณีขอ้กล่าวหา 13 กรรมการ สร.รฟท.ถูกกล่าวหา

ละทิ้ งงานจากการท ากิจกรรมรณรงค์เพื่อความ

ปลอดภยัในการใหบ้ริการเดินรถไฟเพือ่ประโยชน์แก่

ผูโ้ดยสาร เพื่อรณรงคค์วามปลอดภยั หลังรถไฟตก

รางที่เขาเต่า ผา่นมา 12 ปี ปปช. ส่งฟ้องศาลคดีอาญา

ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ล่าสุดศาลพิพากษา

ใหส้ัง่จ  าคุกคนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา และยงัตอ้ง

ชดใชค้่าเสียหายอีก 25 ลา้นบาท ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอน

การขออนุญาตอุทธรณ์ 

 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย ได้อ่านแถลงการณ์โดยมี

เน้ือหาดงัน้ีว่า ครบรอบ 12 ปีของเหตุการณ์อุบตัิเหตุ

รถไฟตกรางคร้ังใหญ่ในประวติัศาสตร์ที่สถานีเขาเต่า 

อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือวนัที่ 5 ตุลาคม 2552 

จนเป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิต 7 ศพ และบาดเจ็บ 84 คน 

สร้ างความ เสียหายทั้ ง ชีวิตและทรัพย์สินของ

ผูโ้ดยสาร รวมทั้งความเสียหายที่กับการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยมีมูลค่าความเสียหายกว่า ๒๐๙ ลา้นบาท 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาพรถจกัรเก่า ไม่อยู่ใน

สภาพที่พร้อมใชง้านได้อยา่งสมบูรณ์ ระบบห้ามล้อ

อัตโนมัติหรือระบบวิจิแลนด์ช ารุดไม่ท างาน ซ่ึง

https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad/
https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad/
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ระบบน้ีมีไวเ้พื่อสร้างความปลอดภยัให้เกิดขึ้นกับ

บริการเดินรถไฟ เม่ือเกิดเง่ือนไขที่พนกังานขบัรถไฟ

หมดสติ ไม่ตอบสนอง ไม่กดปุ่ ม ไม่ชักหวีด ไม่ใส่

หา้มลอ้ ไม่ไปสมัผสัอะไรเลยภายในสองนาที ระบบ

น้ีจะท างาน ส่งสัญญาณให้รับรู้ว่า หัวรถจกัรนั้นไร้

การควบคุม ระบบหา้มลอ้ฉุกเฉินจะเร่ิมท างาน รถไฟ

จะหยดุเองในทนัที แต่อุบติัเหตุที่เกิดขึ้น พบว่าระบบ

น้ีใช้งานไม่ได ้มนัช ารุด และเม่ือพนักงานขบัรถไฟ

หมดสติพร้อมกนัทั้ง 2 คนอยา่งผดิปกติ ซ่ึงเป็นสภาพ

ที่เป็นไปได้ยากที่จะหมดสติพร้อมกนัทั้ง 2 คนหาก

เป็น เหตุการณ์ปก ติ  จากการตรวจสอบพบว่ า 

พนกังานทั้ง 2 คน สูดแก๊สไอเสียจากห้องเคร่ืองยนต์

ร่ัวไหลเขา้มาในห้องขบัของหัวรถจกัร จากการที่ซี

ลยางกั้นระหว่างประตู คลา้ยกรอบยางประตูรถยนต ์

ซ่ึงท าหนา้ที่กนัเสียง ฝุ่ น และไอเสียต่างๆ มนัฉีกขาด 

การที่พนกังานขบัรถหมดสติทั้ง 2 คนและระบบห้าม

ลอ้อตัโนมติัหรือระบบวิจิแลนด์ช ารุด ไม่ท างานเพื่อ

หยดุรถไฟ ท าให้นายสถานีที่เขาเต่า ตดัสินใจสับราง

เพือ่หลีกเล่ียงการชนกนัของขบวนรถไฟ การสับราง

รถไฟในขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งด้วยความเร็วที่สูงถึง 

86 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงท าให้น็อตตะปูรางไม่

สามารถทนต่อแรงเบียดได้ รางฉีกและส่งผลท าให้

ขบวนรถไฟพลิกคว  ่า 

 ภายหลงัเกิดเหตุการณ์รถไฟตกรางดงักล่าว 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 

(สร.รฟท.) ไดร้ณรงคค์วามปลอดภยั ซ่ึงเป็นขอ้ตกลง

สภาพการจ้างที่บังคับใช้งานตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 

2543 โดยขอให้การรถไฟฯ ปฏิบัติตามและสร้าง

มาตรฐานความปลอดภยัโดยเคร่งครัด ดว้ยการซ่อม

บ ารุงรถจกัร รถพว่งใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ ปลอดภยั 

ก่อนน าไปให้บริการประชาชน แต่ผูบ้ริหารตอบโต้

ดว้ยไล่ออกกรรมการ สร.รฟท. ที่หาดใหญ่จ  านวน 6 

คน และฟ้องศาลแรงงานเพือ่ขออ านาจศาลในการเลิก

จากกรรมการ สร.รฟท. ส่วนกลางอีก 7 คน เม่ือศาล

อนุญาต จึงเลิกจ้างด้วยข้อหา ‚ประพฤติชั่วอย่าง

ร้ายแรง‛ และศาลมีค  าพิพากษาให้จ่ายค่าเสียหายแก่

การรถไฟฯ พร้อมดอกเบี้ยกวา่ 25 ลา้นบาท 

 แม้ว่า ในเวลาต่อมา กระบวนการเจรจา

ภายในการรถไฟฯ ระหว่าง สร.รฟท. และผูบ้ริหาร

ชุดใหม่ มีมติรับทั้งบุคคลทั้ง 13 คนกลบัเขา้มาท างาน

อีกคร้ัง เม่ือปี 2557 แต่ค่าเสียหายยงัมีการหักจาก

เงินเดือนจนถึงปัจจุบันของกรรมการ สร.รฟท. 

ส่วนกลางทั้ง 7 คนนั้น แต่กระนั้นก็ตาม กรรมการ 

สร.รฟท. ยงัคงตอ้งเผชิญกบัคดีความในชั้นศาลอยา่ง

ไม่หมดส้ิน เน่ืองจากผูบ้ริหารในเวลานั้น นอกจากจะ

ตอบโตด้ว้ยการเลิกจา้งและฟ้องศาลแรงงานแลว้ ยงั

ได้แจ้งความกล่ าวหากรรมการ  สร .รฟท .  ต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ปปช.) ซ่ึงคณะกรรมการ ปปช. ไดรั้บเร่ือง
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สอบสวนและลงมติเห็นชอบว่า การกระท าของ

กรรมการ สร.รฟท. จ านวน 13 คน มีมูลความผิดทาง

อาญาฐานเป็นเจา้พนกังาน ละทิ้งงานหรือกระท าการ

อยา่งใดๆ เพือ่ใหง้านหยดุชะงกัหรือเสียหาย โดยร่วม

กระท าเช่นนั้นดว้ยกนัตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 166 ส านักงานอยัการสูงสุดจึง

แ ต่ ง ตั้ ง ท น า ย เ พื่ อ น า ผ ล ก า ร ส อ บส วน ข อ ง

คณะกรรมการ ปปช. ไปฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกลาง ล่าสุดศาลได้มีค  าพิพากษาให้

กรรมการ สร.รฟท. มีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา 

และพิพากษาสั่งจ  าคุกคนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา 

ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการขออนุญาตอุทธรณ์ 

 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พร้อมทั้ ง

สมาพนัธ์สหภาพแรงงานโลก (International Trade 

Union Confederation) และองคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศ (International Labour Oganization) ต่างมี

ความเห็นตรงกนัวา่ ‚เป็นประเด็นละเมิดสิทธิแรงงาน

และเป็นขบวนการท าลายสหภาพแรงงาน‛ การณ

รณรงคข์องสหภาพแรงงานเก่ียวกับขอ้ตกลงสภาพ

การจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน

สัมพนัธ์ การลุกขึ้ นมาเรียกร้องต่อนายจ้างเพื่อให้

สร้างบริการสาธารณะที่มีความปลอดภยั ไดแ้ก่ การ

เดินรถไฟ เพื่อให้ประชาชนใช้บริการด้วยความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์น และนายจ้างเองก็

ได้รับประโยชน์จากการป้องกนัความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้ นจากอุบัติเหตุต่างๆ อันเน่ืองจากสภาพการ

ท างานที่ไม่มีความปลอดภยั จึงเป็นเร่ืองที่สมควร

กระท า และรัฐบาลควรตอ้งใหก้ารคุม้ครองดูแล มิให้

นายจ้างกลั่นแกล้งจากการเรียกร้องให้มีสภาพการ

ท างานที่ปลอดภัย เพื่อสร้างบรรทัดฐานหรือแนว

ปฏิบัติที่ ดีให้เ กิดขึ้ นในรัฐวิสาหกิจ แต่ที่ผ่านมา

กรรมการ สร.รฟท. ตอ้งเผชิญกบัการตอบโตจ้ากการ

รถไฟฯ โดยรัฐบาลเพกิเฉยมาโดยตลอด 

 ดังนั้ น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน

ไทยและสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ จึงขอ

เรียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรี ในฐานะผูน้ าของประเทศ 

และประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เขา้

มาแกไ้ขปัญหาที่เกิดกบักรรมการ สร.รฟท. 13 คนที่

ถูกการรถไฟฯ ฟ้องร้องเป็นคดีความอยา่งไม่จบส้ิน 

และยงัต้องชดใช้ค่าเสียหายอีก 25 ล้านบาท ทั้ งที่

กรรมการ สร.รฟท. 13 คน ควรไดรั้บการยอ่งยอ่งใน

การสร้างมาตรฐานความปลอดภยัให้เกิดขึ้นในสถาน

ประกอบการ และสมควรเป็นแบบอยา่งที่ดีของการ

ท างานร่วมกันแบบทวีภาคีระหว่างนายจ้างและ

ลูกจา้งในสถานประกอบการ หากการท าความดีไม่ได้

รับการปกป้องดูแลจากรัฐบาล ต่อไปน้ีใครเลยจะกลา้

ลุ กขึ้ น ม าที่ จ ะท า ค ว าม ดี เ ห ล่ า นั้ น  ก า รส ร้ า ง

สภาพแวดล้อมของการท างานให้มีความปลอดภัย

เ ป็น ส่ิ งส า คัญ โดย เฉพาะกับ งานบ ริก า รขอ ง
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รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและมี

ความปลอดภัยในการใช้บริการ การน านโยบาย

สาธารณะของ รัฐไปปฏิ บัติ ให้ เ กิ ดผลอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง อนัเป็นส่วน

หน่ึงของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 

ไม่เพยีงแต่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวให้กบั

ประชาชนได้เข้าถึงและใช้บริการ แต่บริการของ

โครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น ตอ้งมีความปลอดภยัต่อ

ประชาชนทั้งชีวติและทรัพยสิ์นดว้ย 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

สหภาพคนท างานเสนอมาตรการดูแลแรงงาน

หลงัถูกส่ังปิดแคมป์ 

 สห ภ า พ ค น ท า ง า น  ยื่ น ห นั ง สื อ ต่ อ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร โดย

มีนายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน 

นายจรัส คุม้ไข่น ้ า เลขานุการกรรมาธิการการแรงงาน 

นายทวีศกัด์ิ ทกัษิณ โฆษกกรรมาธิการการแรงงาน 

สภาผูแ้ทนราษฎรมารับหนังสือข้อเรียกร้องเร่ือง 

ขอ้เสนอเพือ่ลดผลกระทบจากค าสัง่ปิดแคมป์แรงงาน

ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง และแรงงานข้ามชาติ เม่ือ

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564  

 เน่ืองจากเม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน ศูนยบ์ริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด-19) มีมติสั่งปิดแคมป์คนงาน

ชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล พร้อมขอ

ความร่วมมืองดการเคล่ือนยา้ยแรงงานทั้งหมดใน

เวลาน้ี และต่อมามีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ค  าสั่ง

ศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 ลง

วนัที่ 26 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ในวนัที่ 27 มิถุนายน 

2564  รวมถึงมีการใช้ก าลังทหารร่วมกับเจา้หน้าที่

ของกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขเขา้

ควบคุมในพื้นที่แค้มป์งานก่อสร้างได้สร้างความ

ตกใจในหมู่แรงงานจ านวนมาก 

 

 นางสาว ธนพร วิจันทร์ ผู ้แทนสหภาพ

คนท างานกล่าวว่า การด าเนินมาตรการดงักล่าวของ

รัฐบาลไดส่้งผลกระทบต่อคนงานในภาคการก่อสร้าง

อย่างมาก โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่เส่ียงหลุด

ออกไปจากระบบการจา้งงานตามกฎหมายมากขึ้น 

นอกเหนือไปจากการเผชิญปัญหาพื้นฐานที่ผ่านมา 

ทั้ งการท างานข้ามเขตพื้นที่  การไม่สามารถขึ้ น

ทะเบียนไดท้นัเวลาเน่ืองจากไม่มีค่าด าเนินการและ

การส่ือสารประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ สหภาพ
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คนท างานเป็นการรวมตวัของคนท างานในทุกสาขา

อาชีพ เพศ เพศสภาพ เช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว หรือ

ศาสนา มีขอ้เสนอต่อรัฐบาลในการด าเนินการป้องกนั

การแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อกลุ่มแรงงาน

ต่อไปน้ี 

 1. ประกาศนิรโทษกรรมให้กบัแรงงานขา้ม

ชาติผดิกฎหมายทุกคนในประเทศเป็นการชัว่คราว 6 

เดือน พร้อมกบัเปิดขึ้นทะเบียน และยติุการกวาดลา้ง

จบักุมทนัที เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้แรงงานขา้ม

ชาติและผูติ้ดตามมาด าเนินการขึ้นทะเบียนโดยไม่มี

ค่าใชจ่้าย เพือ่ใหส้ามารถถึงระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ผอ่นผนัใหแ้รงงานขา้มชาติที่มีนายจา้งแต่

ไม่ไดเ้ขา้ประกนัสงัคมใหด้ าเนินการเขา้ประกนัสงัคม

ยอ้นหลังได้ 3 เดือน เพื่อให้สิทธิการรักษาพยาบาล

เกิดทนัที รวมถึงบงัคบัใชก้ฎหมายประกนัสงัคมอยา่ง

จริงจงัเพือ่แรงงานจะไดเ้ขา้ถึงสิทธิประโยชน์ไดต้าม

กฎหมาย 

 3. ผ่อนผนัให้แรงงานขา้มชาติที่ไม่ได้เป็น

ผูป้ระกนัตนตามกฎหมายให้เป็นผูมี้สิทธิในประกัน

สุขภาพแรงงานต่างดา้วชัว่คราว 6 เดือน โดยให้ขยาย

สิทธิครอบคลุมถึงการตรวจรักษาโควดิ-19 ทนัที 

 4. ยกเลิกมาตรการปิดแคมป์แรงงานก่อสร้าง 

เพิม่มาตรการตรวจเชิงรุก เช่น การจดัตั้งโรงพยาบาล

สนามส าหรับกลุ่มผูติ้ดเช้ือที่ไม่มีอาการ การจดัตั้ ง

ศูนยพ์กัรอส าหรับกลุ่มที่มีความเส่ียง การจัดพื้นที่

ส าหรับกลุ่มที่ไม่มีความเส่ียงภายในแคมป์แรงงานที่

มีความพร้อม พร้อมจัดตั้ งศูนยต์รวจโควิดส าหรับ

แรงงานในทุกพื้นที่ ยกเลิกเง่ือนไขการตรวจเฉพาะ

กลุ่มเส่ียง รวมถึงพฒันากลไกการเขา้ถึงวคัซีนที่เท่าที

ยม ทัว่ถึงและเหมาะสมแก่ทุกกลุ่มแรงงานโดยเร็ว

ที่สุด 

 1. รัฐบาลตอ้งด าเนินมาตรการเพือ่ปรับปรุงที่

อยูอ่าศยัของแรงงานขา้มชาติโดยยดึหลกัปฏิบติัตาม

ขอ้แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO 

ค.ศ. 1961 (ฉบบัที่ 115) เร่ืองที่พกัอาศยัของคนงาน 

 2. รัฐบาลจะตอ้งจ่ายเงินชดเชยเท่ากบัรายได้

ปกติของแรงงาน ในกรณีที่จ  าเป็นที่รัฐบาลจะตอ้งมี

การใช้มาตรการปิดแคมป์แรงงาน หรือมีค  าสั่งที่

ส่งผลใหต้อ้งยติุการท างานในทุกกิจการ 

 3. รัฐบาลจะตอ้งให้ความส าคญัในแสวงหา

การมีส่วนร่วมจากผูท้ี่เก่ียวข้องโดยเพิ่มผูแ้ทนจาก

แรงงาน ภาคประชาสังคมในคณะท างานของศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกระดับ นอกเหนือไป

ตวัแทนหน่วยงานราชการ สภาอุตสาหกรรม สภา

หอการคา้และสมาคมธนาคารเท่านั้น 
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 โดนเช่ือวา่สงัคมไทยจะรอดพน้จากวิกฤติโค

วิด-19 ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ถ้าทุกคนใน

ประเทศไทยไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ด้านนายสุเทพ อูอ้น ประธานกรรมาธิการ

การแรงงาน กล่าวว่า จะน าเร่ืองดังกล่าวไปตั้งกระทู ้

สอบถามถึงมาตรการเยยีวยาของแรงงานทุกกลุ่มซ่ึง

เสียงสะท้อนต่อประเด็นการเข้าไม่ถึงมาตรการ

เยยีวยาที่ภาครัฐใชมุ้มมองเพียงดา้นเดียว ในการดูแล

แรงงานทุกกลุ่ม และผลักภาระส่วนหน่ึงให้กับ

นายจา้งในการดูแลแรงงานเองดว้ย อยา่งแรงงานภาค

บริการ แรงงานก่อสร้าง เป็นตน้ 

 โดยแรงงานหญิงชาวกัมพูชากล่าวด้วยน า

เสียงสั่นเครือว่า ‚เราไม่มีค่าจา้งรายไดเ้ลยตอนน้ี เรา

ยงัไม่รู้จะอยูก่นัอยา่งไรในหน่ึงเดือนที่ถูกสั่งปิด วอน

ขอใหรั้ฐบาลไทยเห็นใจช่วยพวกเราดว้ย‛ 

 ทั้งน้ีทางสหภาพคนท างานไดเ้ดินทางไปยืน่

หนังสือและขอ้เรียกร้องเดียวกันต่อนายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ที่ท  าเนียบรัฐบาลผ่าน

ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขแ์ลว้ในช่วงเชา้ 

 (รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

เครือข่ายข้ามชาติ แถลงประณามการยกเลิก

ความช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาติ 

 แถลงเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ประณาม

รัฐยกเลิกโครงการช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้าน กมธ.

แรงงานส่งหนังสือถึงนายกให้ทบทวนการยกเลิก

โครงการฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและท าให้

แรงงานได้รับบริการทางการฉีดวัคซีนถ้วนหน้า 

 วนัที่ 14 กรกฎาคม 2564 เครือข่ายองค์กร

ดา้นประชากรขา้มชาติ แถลงการณ์ประณาม หนังสือ

กรมการจดัหางาน แจง้การยกเลิกโครงการให้ความ

ช่วยเหลือคนต่างด้าวด้านสาธารณะสุข เม่ือวนัที่ 5 

กรกฎาคม 2564 อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงนาม

บันทึกข้อความ ด่วนที่ สุด เ ร่ือง แจ้งการยกเลิก

โครงการใหค้วามช่วยเหลือคนต่างดา้วดา้นสาธารณะ

สุ ข  ถึ ง  ผู ้ อ  า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น จัด ห า ง า น

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 โดยมีเน้ือความส าคัญ 

กล่าวคือเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโค

วิด 19 ซ่ึงรัฐได้ด าเนินการตรวจหาเช้ือเพื่อควบคุม

โรคเชิงรุกในพื้นที่ เส่ียง โดยมีค  าสั่งฉบับวันที่ 25 

มิถุนายน 2564 ต่อมาปรากฏว่าการแพร่ระบาดโควิด 

19 มี แนวโน้มสูงขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการคดักรอง

เชิงรุกเพื่อค้นหาและสกัดกั้นการระบาดแบบกลุ่ม

ก้อน  ปัจจุบันโรงพยาบาลประสบปัญหาด้าน

สาธารณะสุข เช่น เตียงผูป่้วย เคร่ืองช่วยหายใจและ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์ที่มีจ  ากัดไม่สามารถรองรับ

ผูป่้วยที่ตรวจพบรายใหม่ได้ ดังนั้ นรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายให้ยกเลิกโครงการ

ดงักล่าว 

 เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ มี

ความกงัวลเป็นอยา่งยิง่ต่อนโยบายการบริหารจดัการ

แรงงานขา้มชาติของกระทรวงแรงงานนับแต่มีการ

แพร่ระบาดระบาดของโรคระบาดโควิด 19 เม่ือปี 

2563 ท าใหแ้รงงานขา้มชาติเกือบ 1 ลา้นคน ตอ้งหลุด

จากระบบที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย

ของรัฐ การเยยีวยาที่เขา้ไม่ถึงและมีการเลือกปฏิบติั

ต่อแรงงานขา้มชาติอันเป็นการขดัต่อกฎหมายไทย

และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กระทัง่

การแพร่ระบาดของโรคที่ท  าให้จ  านวนผูติ้ดเช้ือทั้ ง

ประเทศรวมทั้งแรงงานขา้มชาติ มีอตัราที่สูงขึ้นโดย

ข้อมูลของกรมควบคุมโรคระบุว่า  ตั้ งแต่เ ดือน

เมษายน ถึง 12 กรกฎาคม 2564 มีแรงงานขา้มชาติ

ชาวเมียนมา กัมพูชาและลาว ติดเช้ือสะสมมากถึง 

47,550 คน แต่มาตรการของรัฐเม่ือวนัที่ 27 มิถุนายน 

2564 คือการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง การเยยีวยาที่

ยงัเน้นการเลือกปฏิบัติ ท  าให้เกิดการระดมการให้

ความช่วยเหลือกนัเองของภาคเอกชน 

 การลงนามในบนัทึกขอ้ความอย่างเร่งด่วน

ของอธิบดีกรมการจดัหางาน ในวนัที่ 5 กรกฎาคม 

2564 เพื่อระงับโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่าง

ด้าวด้านสาธารณะสุขย่อมสะทอ้นศกัยภาพท างาน

และความล้มเหลวของระดับผู ้น าของกระทรวง

แรงงาน สร้างความเหล่ือมล ้ าของคนในสังคม และ

การเลือกปฏิบติัแล้ว และความล้มเหลวในคร้ังน้ียงั

อาจจะท าใหน้โยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคไม่สามารถกระท าไดห้ากมีกลุ่มคนในสังคมถูก

ทิ้งไวข้า้งหลงัอีกเป็นจ านวนมาก 

 จากสถานการณ์ขา้งตน้ เครือข่ายองคก์รดา้น

ประชากรขา้มชาติขอเรียกร้องใหรั้ฐบาลดงัน้ี 

 1. เร่งด าเนินการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงาน

ข้ามชาติโดยเ ร็วที่ สุด  ให้ครอบคลุมมากที่ สุด 

โดยเฉพาะในพื้นที่จงัหวดัสีแดงเขม้ 10 จงัหวดั หรือ

สนบัสนุนชุดตรวจแบบ Self-test ให้กบักลุ่มแรงงาน

ขา้มชาติ 

 2. เร่งพฒันาศกัยภาพแกนน าหรืออาสาสมคัร

แรงงานขา้มชาติในชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชน

แรงงานขา้มชาติ องคก์รภาคประชาสังคม ด าเนินการ 

Home Isolation และ Community Isolation ร่วมกบั

โรงพยาบาลในพื้นที่  เพื่อดูแลผูท้ี่ มีความเส่ียงสูง

(PUI) และผู ้ติดเช้ือโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมี

อาการไม่รุนแรง(สีเขียว) เพื่อให้มีเตียงส าหรับผูป่้วย

ที่มีอาการรุนแรง(สีเหลือง สีแดง) 

 3. เร่งจดัหาวคัซีนเพื่อฉีดให้กบัแรงงานขา้ม

ชาติทุกคน ทั้ งที่ มี เอกสารและไม่มี เอกสาร ให้

ครอบคลุมมากที่สุด เพือ่ใหเ้กิดภูมิคุม้กนัหมู่ 
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 4. เร่งพฒันาระบบการช่วยเหลือส่งต่อกรณีที่

พบผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 ที่มีอาการรุนแรง  

 5. กระทรวงแรงงานต้องติดตามและมี

มาตรก า รให้น า ยจ้า งน า แ รง ง าน เข้า สู่ ร ะบบ

ประกันสังคมโดยเร็ว โดยให้สิทธิรักษาพยาบาล

ยอ้นหลงัใหแ้ก่แรงงานที่ควรไดรั้บสิทธิประกนัสงัคม 

แต่นายจ้างไม่น าเข้าประกันสังคม ส าหรับกรณี

แรงงานขา้มชาติที่ไม่อยูใ่นระบบประกนัสังคมให้มี

การตรวจสอบและประสานให้มีการจดัซ้ือประกัน

สุขภาพต่อไป 

 6 .  กระทรวงแรงงานควรแสดงความ

รับผิดชอบ ในการช่วยเยียวยาและจัดหาความ

ช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมแก่กลุ่มแรงงานขา้มชาติ 

 7. การหยดุตรวจหาเช้ือไม่สามารถควบคุม

การแพร่ระบาดได ้และจะไม่มีความปลอดภยัให้กับ

ประชาชนคนใดหากทุก คนไม่มีความปลอดภยั 

 ทั้งน้ีได้มีการเปิดเผยเอกสารจากกรมการ

จดัหางาน ที่ส่งไปยงัผูอ้  านวยการส านกังานจดัหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม

2564 ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งให้

ยกเลิกการคดักรองและตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ในกลุ่มผูใ้ช้แรงงานต่างชาติในพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด โดยอ้างว่าโรงพยาบาลรองรับ

ผูป่้วยโรคโควดิ-19 โดยหนงัสือระบุ ดงัน้ี 

 ต่อมาคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภา

ผูแ้ทนราษฎร โดย นายสุเทพ อู่อน้ ประธานกรรมการ 

การแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร ได้ส่งหนังสือถึง

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ิ จนัทร์โอชา เพื่อให้

พิจารณาทบทวนการยกเลิกโครงการให้ความ

ช่วยเหลือคนต่างดา้วดา้นสาธารณสุข  

 ทั้งน้ี เม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผูส่ื้อข่าว

รายงานวา่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซ่ึงมี พล.อ.

ปร ะ ยุท ธ์  จัน ท ร์ โ อ ช า  น า ยก รั ฐมนต รี  แ ล ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ได้

อนุมติัมาตรการเยยีวยาประชาชนรอบใหม่ ดงัน้ี 

 1.  ให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและ

ผูป้ระกอบการที่อยูใ่นพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 

10 จงัหวดัประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร นครปฐม 

นนทบุ รี  ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา 10 จงัหวดั 

 โดยมีรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือคือ กลุ่ม

แรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบสัญชาติไทย 

ผูป้ระกนัตน ตามมาตรา 33 จะไดรั้บความช่วยเหลือ

เงินจ านวน 2,500 บาท จ านวน 1 เ ดือน ขณะที่

ผูป้ระกนัตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สญัชาติไทยจะ

ไดรั้บความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จ านวนหน่ึง

เดือน 
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 ส่วนผูท้ี่ประกอบอาชีพที่ไม่ไดอ้ยูใ่นมาตรา 

33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยงัประกอบอาชีพอยูใ่น

ปัจจุบันให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็น

ผูป้ระกันตนมาตรา 40 กับส านักงานประกันสังคม

ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับความ

ช่วยเหลือจ านวน 5,000 บาทจ านวนหน่ึงเดือน 

 ทั้งน้ีก่อนหนา้น้ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้เร่ง

ออกมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้กับผูไ้ด้รับ

ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการ

ระบาดของโควิด-19 ระลอก 4 โดยเฉพาะพื้นที่ 10 

จังหวัดสีแดงเข้มที่ เพิ่งประกาศล็อกดาวน์และ

ประกาศเคอร์ฟิวออกไป 

 โดยสั่งการให้นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว ์

ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ ร ม ว . พ ลั ง ง า น 

กระทรวงการคลงั กระทรวงแรงงาน และส านักงาน

สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

หรือสภาพัฒน์ รวมถึงหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องออก

มาตรการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบให้ครอบคลุมทุก

กลุ่มและรวดเร็วที่สุด 

 ทั้งน้ี จากเอกสารรายงานการประชุม เร่ือง

มาตรการเยยีวยาเศรษฐกิจที่ไดรั้บผลกระทบจากการ

แพ ร่ ระบา ดขอ งโ รค โค วิ ด -19 ร ะ ลอ ก  4 ม ติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้

พิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ มีนายดนุชา 

พชิยนนัท ์เลขาธิการสภาพฒัน์ เป็นประธานไปแลว้ 

 ได้แ ก่  โค รงก า ร เ ยี ย วย าน า ยจ้า ง แล ะ

ผูป้ระกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ

เขม้งวด (กทม. และปริมณฑล) นายจา้งรายละ 3,000 

บาทต่อหวัลูกจา้งไม่เกิน 200 คน จ านวน 41,940 ราย 

ลูกจา้งคนละ 2,000 บาท จ านวน 663,916 ราย วงเงิน 

2,519 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ี ที่ประชุม ครม.ยงัได้รับทราบ

กรอบวงเงินกู้คงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ  านาจ

กระทรวงการคลังกู ้เงิน 1 ล้านล้านบาท คงเหลือ 

7,197.1745 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 

 แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 แผนงานหรือ

โครงการที่ มี ว ัต ถุประสงค์ทางการแพทย์และ

สาธารณสุข เพื่อแกปั้ญหาการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ไม่มีกรอบวงเงินคงเหลือ 

 แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 แผนงานหรือ

โครงการที่ มีว ัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 

ชด เชยให้กับภ าคประชาชน  เ กษตรกร  และ

ผูป้ระกอบการ กรอบวงเงินคงเหลือ 2,710.1767 ลา้น

บาท 

 แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานหรือ

โครงการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
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สังคมที่ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เ ช้ือไว รัสโคโรนา  2019 กรอบวง เงินคง เหลือ 

4,486. 9978 ล้ า น บ า ท  ( ที่ ม า 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2827234) 

 ล่าสุด ประกนัสังคม จ่ายเงินเยยีวยาเพิ่มรวม 

2 เดือน ผู ้ประกันตนม.33-ม.39-ม.40 ในเดือน

กนัยายน2564 น้ี 

 (รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

 

 

 


